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 דנַאנ רעטשרוע





 ל ײ ט ר עעט ש ר ע

 גָאלָאעכרַא רעד

 רעזדנוא רַאֿפ יַאנּת ַא זיא ןסעגרַאֿפ סָאד אקווד רָאנ ,ןעקנעדעג סָאד טשינ
 יז רעדייא ,תומשנ ערעזדנוא ןזומ ,רָאװ זיא םילוגלג ןגעוו ערעל יד ביוא ,ןריטסיסקע
 .זַא ,לָאמ לייט רעבָא טֿפערט סע .ןסעגרַאֿפ ןוֿפ םי םעד ןײגכרודַא ,םיֿפוג יד ןשיוט
 רערעדנַא רעד ןוֿפ שינעכעדעג סָאד ןקעמוצסיוא טסעגרַאֿפ החּכש לש רׂש רעד
 -רַאֿפ ַא ןוֿפ תונורכז ןטשער םורַא ןבעווש לָאמטסנעד ,םישוח ערעזדנוא סיוא טלעוו
 ןוֿפ ןלָאט ןוא ךעלגרעב יד רעביא סנקלָאװ ענעסירעגּפָא יו ןבעל םענעגנַאג

 עקיטנַײה ערעזדנוא ןוֿפ ןשינעעשעג יד ןיא ןַײא ךיז ןבעוו ןוא ןריהעג רעזדנוא
 תומולח ערַאמשָאק ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא טײקלַאער רעייז ןיא ףיוא ןעייטש ייז .געט
 ,לָאמ טֿפָא טֿפערט סע יװ יױזַא טקנוּפ זיא סע .סרעגעלעג ערעזדנוא ףיוא טכַאנ ַײב

 גנילצולּפ ךיז טסַײר סע ןוא ָאידַאר ןכרוד טרעצנָאק ַא וצ וצ ךיז ןרעה רימ ןעוו

 טָאה עילַאװכ-ָאידַאר עטַײוװ ַא סָאװ ,וויטָאמ רעדמערֿפ ַא גנַאזעג םעד ןיא ןַײרַא
 ...דנַאל רעדנַא ןַא ןוֿפ ןעמיווש וצ טכַארבעגרעהַא טֿפול רעד ןוֿפ

 ןיא וליֿפַא ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,ריט רעד רַאֿפ ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ןבױהעגסױרַא רָאלק ,רָאדירָאק ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקלקנוט-בלַאה רעד

 -רַאֿפ טשינ טָאה סָאד סָאװ 1119 ןבַאטשכוב ַײרד ענעבירשעגנָא דיירק טימ יד
 "יא טשינ קֿפס ןייק טָאה ןוא קורדנַײא ןקירעהעג םעד רימ ףיוא ןכַאמ וצ טלעֿפ
 ריט יד טנֿפעעג טָאה רימ ,קילָאטַאק ַא -- טסירק ַא טניואוו ָאד זַא ,טזָאלעגרעב
 ,ןײלַא רע

 ןוֿפ למיש טימ טּפַאזעגנָא ,טֿפול עטכידעג ַא ןגָאלשעגנגעקטנַא רימ טָאה סע

 טָאה סָאװ ,טייקלקנוט רעד ןיא .ןריּפַאּפ עקידנלױֿפ ןוא ןכַאז עטלַא ענעגעלרַאֿפ

 בָאה ,טכַאנרַאֿפ-טסברַאה ןסַאנ ,ןטנקלָאװרַאֿפ ןיא ,רעמיצרעדָאֿפ םעניא טשרעהעג
 רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טלַאטשעג עשימַאניד יד ןעזעג יו טליֿפרעד רעמ ךיא
 -עגנַײא ןעוועג זיא יז -- טרעקרַאֿפ ,קיטכעמ ןוא סיורג ןעוועג טשינ זיא יז ,רימ
 -רַאֿפ םעניילק םעד ןיא זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג ןעמ טָאה ךָאד ,לָאמש ןוא ןּפמורש
 ןוֿפ םָארטש רעשירטקעלע רענעדָאלעגנָא ןַא ךיז טרירטנעצנָאק קעלֿפ ןטשיװ
 ןעוועג עקַאט ןיב ךיא .ןרידָאלּפסקע קילבנגיוא ןדעי ןָאק סָאװ ,טֿפַארק רעסיורג

 רָאנ בָאה'כ סָאװ ,ןָאט םענעדײשַאב ,ןקידצרא-ךרד טימ ןוא ,קיטכיזרָאֿפ רעייז
 -טניוטשרעד ןַײז ףיוא טרעלקרעד םיא ךיא בָאה ,ןעגנערבסיורַא רימ ןוֿפ טנָאקעג
 .ןעמוק ןַײמ ןוֿפ ךַאזרוא יד טייק

 -רעלדָא רעטצינשעג ןיד לדייא ,רעקידרענייב קידארומ ןַײז ןיא -- ....ָא --
 -רַאֿפ םעד ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,םערָאֿפ ןוֿפ ןמיס רעקיצנייא רעד -- זָאנ
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 ןֿפיט ַא טָאה --- םינּפ ןַײז ןענַאטשַאב זיא סע ןכלעוו ןוֿפ ,קעלֿפ ןלעקנוט ןטשיוװ
 .ןכליהּפָא ןעגנול ענַײז ןיא לסקעװ-טֿפול םעד טרעהרעד בָאה ךיא .ןבעגעג םעטָא
 טימ ךַאמ ַא טימ רע טָאה ,ןקוקוצנָא טכער ךימ וליֿפַא ןָא ,ןדער וצ טרָאװ ַא ןָא
 .ןײגכָאנ םיא לָאז ךיא ,ןעקנואוועגעצ רימ טנַאה רעד

 ןוֿפ זיא סָאװ ,רעמיצרעדָאֿפ ןלָאמש ,ןגנַאל םעד ןעגנַאגעגכרודַא ןענַײז רימ
 -עג טשינ ןענַײז רעכיב יד .רעכיב סעצילָאּפ טימ טלעטשַאב ןעוועג ןטַײז עדייב

 -קעװַא םוצ טקַאּפעגנַײא יו ,ךעלקעּפ ןיא ןגעלעג ןענַײז ייז רָאנ ,ןעייר ןיא ןענַאטש
 ןוא ,סעצילָאּפ רעכיב טימ לוֿפ ןעוועג ךיוא זיא רעמיצ-ָאידוטש סָאד ,ןגָארט
 -עגנַײא טימ ןעוועג לוֿפ סעצילָאּפ יד ָאד ךיוא ןענַײז רעמיצרעדָאֿפ ןיא יו טקנוּפ

 "נַאג ןַײז ןיא ןטכַארטַאב וצ םיא טַאהעג טַײצ גונעג בָאה ךיא .ךעלקעּפ עטרינש
 טכַארבעגנַײרַא ךימ טָאה רע יװ ,ךָאנרעד טָאה ןַאמ רעד םערָאװ ,גנובעגמנוא רעצ
 קיאור רעדיוו ךיז טָאה ןוא רימ ןָא ןסעגרַאֿפ ךַאֿפנײא ץנַאג ,רעמיצ ןַײז ןיא
 גנילק ןַײמ טימ םיא בָאה ךיא ןענַאװ ןוֿפ ,שיט-סטעברַא ןַײז וצ טצעזעג קירוצ
 -יא רָאנ ,ןצעז ךיז ןסייהעג טשינ רָאנ טשינ רימ טָאה רע .ןסירעגקעװַא טַאהעג
 ,טרירָאנגיא ךימ ,ןענוֿפעג טשינ רעמיצ ןיא רָאג ךיז טלָאװ ךיא יוװ ,טּפױהרעב
 -ַאער וצ טשינ ,ןעגנַאגעג ןַאמ םעד וצ ןיב ךיא רעדייא טכַאמעגּפָא רימ ַײב בָאה ךיא
 ךרוד ןעגנערבוצסיורַא דלודעג ןוֿפ ךיז ןזָאל וצ טשינ ,גנוקידיילַאב ןייק ףיוא ןריג
 רעד וצ גנולעטשנייא ןַײז ןעוועג טנַאקַאב טוג רימ זיא סע .ןעגנוקרעמַאב ענַײז
 -ַאב טַאהעג בָאה ךיא רעבָא ,ןָא ךיז רעהעג ךיא רעכלעוו וצ ,עיגילער ןוא עיצַאנ
 ךיא סָאװ ,ליצ ןקיצנייא םעד ןגלָאֿפרַאֿפ וצ רָאנ ,ןקוק וצ טשינרָאג ףיוא ןסָאלש
 רעבירעד .ןענעקַאב וצ ךיז רעטנעענ ןַאמ ןקיזָאד םעד טימ :טלעטשעג רימ בָאה
 ןַײמ ןוֿפ טַײצ ןַײמ טצונעגסיוא רָאנ ,סיורעד טכַאמעג טשינרָאג רימ ךיא בָאה
 ןבענ ןענַאטשעג זיא שיט-סטעברַא ןַײז .ןטכַארטַאב וצ ןַאמ םעד סױרַא לקניוו
 םערָאװ ,ףיוה ןגנע ןַא ףיוא ןיגסױרַא טזומעג טָאה סָאװ ,רעטצנעֿפ ןקיצנייא םעד
 -לּפָאט עטּפָאטשרַאֿפ עטַאװ טימ יד ךרוד טנַײשעגנַײרַא טָאה סָאװ ,טכיל סָאד
 טכיליגָאט סָאד טזָאלעגכרודַא ןבָאה ייז ;טֿפמעדעג רעייז ןעוועג זיא ,רעטצנעֿפ
 םורַא טשרעהעג טשינ טָאה תושמשה-ןיב רעקיד רעד יוװ רעבָא ,ּפיז ַא ךרוד יו
 ,ּפָאק רעד .ןעוועג ןטכױלַאב םינּפ ןייז ןוֿפ טיוה עלעג-טעמרַאּפ יד זיא ,זדנוא
 "עג טָאה סָאװ ,ערעֿפסָאמטַא רעזָאלנברַאֿפ ,רעטשיװרַאֿפ רעד ןיא ןעקנורטרַאֿפ
 רעטלַא ןַא ףיוא רַאזעצ ַא ןוֿפ ּפָאק רעד יו ןעזעגסיוא טָאה ,בוטש ןיא טשרעה
 -ייא ןַא יו זיא ,זָאנ עניד עקידרענייב עטנָאמרעד ןיוש יד .עבטמ רענעבירעגּפָא
 -טַײז רענייב עלעבָאנ ענעֿפילשעגסיױא ייווצ ןוֿפ ןענַאטשַאב טנעמורטסניא רעלעד

 ןגיובעג טציא ךיז טָאה קע רעקיציּפש ,רעֿפרַאש רעקיטרַא-רעלדָא ריא : ךעל
 זָאנ יד .לבָאנש ןסיורג ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד טכַאמעג טָאה יז --- ,ריּפַאּפ ןרעביא
 ערעדנַא עלַא טקוררַאֿפ טַײז ַא ןָא טָאה ןוא םינּפ עצנַאג סָאד טשרעהַאב טָאה
 ַא זיולב ,טעקַאנ ןעוועג זיא ,ריּפַאּפ ןרעביא ןגיובעג ,ּפָאק רעסיורג רעד .ןלייט
 עטיירב סָאד ןעמונעגמורַא ץנַארק ַא יו טָאה רָאה עסַײװ-ךעלבלעג ןוֿפ דנַאר
 -גרעטיצ עזעוורענ ןַײז טריֿפעג עיגרענע ַאזַא טימ טָאה רע .עניסיל רעד ןוֿפ דלעֿפ
 רעדעֿפ רעד ןוֿפ טסעטָארּפ םעד טרעהעג טָאה ןעמ זַא ,ריּפַאּפ ןרעביא טנַאה עקיד
 גונעג טָאה רע ױזַא יו ,טשינ רעבָא סייוו ךיא .ריּפַאּפ ןֿפַײטש ןֿפױא ןצַאר םעניא
 עדנע ןייק רָאג טָאה סע םערָאװ ,ןכַאז עלַא יד רַאֿפ שיט ןַײז ףיוא טַאהעג ץַאלּפ
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 םּתס ןוא סעידעּפָאלקיצנע ,רעכיברעטרעוו ןוֿפ ןסיוטש יד וצ ןעמונעג טשינ
 ,רעכיב זיולב טשינ ןוא ;שיט ןַײז ףיוא טמערוטעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכיבטנַאה
 ךיוא רָאנ ,ךַאֿפ-רעבַײרש םוצ ןעגנַאלַאב סָאװ ,ןעגנוטַײצ ןוא ןטֿפירש ,ןריּפַאּפ
 ַא ןעוועג טרָאד זיא סע .תוכַײש ןייק טשינרָאג ןבַײרש טימ ןבָאה סָאװ ,םיצֿפח
 ,ךעלגירק ענעדרע ןוא ענעזדנָארב רועיש ַא ןָא ןוא דרעוװש ַא ,םלעה רעשימיור
 עטלַא ןוֿפ סנברַאש ןטשער ,ןלַאנש ,ןעלגָאנ : ןכַאז עשיגָאלָאעכרַא ערעדנַא ךיוא

 ; ןרוגיֿפ עשימיור רעדָא עשיכירג ןוֿפ םירֿבאיזדנָארב ןוא-רָאמרַאמ ךעלקיטש ,ּפעט
 .ןטֿפירשֿפױא ענעדיײשרַאֿפ טימ ךעלדנייטש רועיש ַא ןָא םעד ץוזַא

 .טרָא ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןוא טנָאמרעד רימ ןָא ךיז רע טָאה ךעלדנע
 רעכלעוו טימ ,גילֿפ עקיצנייאנייא ןַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ןעמַאזוצ םיא טימ

 -ֿפעשַאב ןעוועג זיא רע סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד טֿפמעקעג ןיוש טָאה רע
 -רַאֿפ םיא ןוא ּפָאק ןַײז רעביא טזַײרקעג יז טָאה טציא ,ןבַײרש ןַײז טימ טקיט
 עשיגרענע טימ ןוא ,טגָאיעגּפָא ךיז ןוֿפ לכיט ַא טימ גילֿפ יד טָאה רע .טגלָאֿפ

 ןייא ףיוא ןענַאטשעג ץלַא ןיב ךיא ואוו ,לקניוו ןיא רימ וצ ןטָארטעגוצ טירש
 ױזַא ,רימ וצ ןדער וצ ןביוהעגנָא טָאה רע .ןקרעמַאב ךימ לָאז רע טרַאװעג ןוא טרָא
 -עג סָאד סָאװ רָאנ ןטלָאװ רימ יוװ ןוא טנעקעג ןרָאי ןוֿפ ןיוש ךימ טלָאװ רע יו
 :ןסירעגרעביא טַאהעג ךערּפש

 רעקירָאטסיה רעד ןעמעוו טימ טסייוו ריא !ןגילֿפ יד סָאד ןענַײז גָאלּפ ַא --
 !ןדִיי יד טימ ,קלָאֿפ ןקידנעלמוט םעד טימ -- ?ןןכילגרַאֿפ ייז טָאה סוטיצַאט

 ןוא ןֿפרַאש רעייז ַא טכַארבעגסױרַא טָאה ןכַאל ןַײז -- ...'רר ...רעכ ...רעכ
 טָאה סוקינימָאד רעסייק רעד סָאװ טימ ,ריא טסייוו ןוא --- ."ר, ןקידנדַײנש גנַאל
 יז ַײב ןסירעגּפָא ןוא ןגילֿפ טּפַאכעג טָאה רע -- ? געט עצנַאג טקיטֿפעשַאב ךיז
 ַא -- ...רררכ ...רעכ ...רעכ ,ןעִילֿפ ןענָאק טשינ ןלָאז ייז זַא ,ךעלעגילֿפ יד

 זיא סע .ןַאמ-רעגנוי ,שילָאבמיס זיא סע רָאנ !רַאזעצ ַא רַאֿפ גנוקיטֿפעשַאב ענייש
 "המחלמ ןייז ,טגיױטעג טשינ שרעדנַא סעּפע וצ עקַאט טָאה רע .שילָאבמיס
 זיא רע .טשינרָאג רעטַײװ ,ףָאלב ַא ןעוועג זיא רענַאמרעג יד ןגעק עינַאּפמַאק
 יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,וליֿפַא ןייהר םעד ןעגנַאגעגרעבירַא טשינ
 יד ןוא גָאלּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ טלעװ יד טַײרֿפַאב ןבָאה עכלעוו ,סנַאיזַאּפסעװ
 ....רכ ...רכ ...יכ ,טנערברַאֿפ שדקמ:תיב סָאד --- םישורּפ יד ןוֿפ טסענ

 .ב םָאדַאמ ןוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד טיול ןעמוקעג ןיב ךיא ,רעה ןַײמ ---
 ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןוֿפ טכיררעטנוא ןטימ ןעניד וצ טיירג ךַײא ןיב ךיא
 .ןסַאלעג ּפָא ךיא רעֿפטנע --

 ...עקיטסַײג רַאֿפ ארומ רעמ בָאה ךיא ,אכ ,ַאכ --
 ךימ טלָאװ רע יוװ ,רימ ןוֿפ טירט ַא ּפָא טייג ,טרעדנואוורַאֿפ ןָא ךימ טקוק רע

 : ןָאט ןטסנרע ןַא טימ טגָאז ןוא קירוצ רע טמוק ךָאנרעד ,ןטכַארטַאב טלָאװעג רעסעב
 ,רעביא ךַײא ךיא טעב ,ןליֿפעג עשיטָאלעז ערעַײא טקידײלַאב בָאה ךיא ביוא --

 סָאד זַא ,ךָאנ טגָאז ןעמ ןוא ! ארויג רב ןועמש ןוא רעעבַאקַאמ יד ןוֿפ לקינייא ריא
 ףָאסָאליֿפ םעד טימ .הדוהי ןוֿפ בורג-ןבייל םעד ןוֿפ סױרַא טמוק סוזעי עלעמעל
 לטעלב ןייא רַאֿפ טנעמַאטסעט םעַײנ ןצנַאג םעד קעװַא ךַײא ךיא ביג --- עשטינ
 טימ טרָאד : תובקנ טימ ָאד ןוא ,רענעמ טימ ןוט וצ ןעמ טָאה טרָאד .ןטלַא ןוֿפ
 ...החילס רעשירעבַײװ טימ ָאד ןוא ,סַאה ןוא המקנ ןוֿפ טָאג ַא
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 םיא טגָאװעג רעדיוו ךיא בָאה ,קירעביוב ןייק רעטַײװ טרָאֿפרַאֿפ רע זַא ,ןעזעג

 , ; ןסיײרוצרעביא
 ...רדֹובּכ םעד ךיא בָאה .ב םַאדַאמ ןוֿפ ןעגנולעֿפמע יד ףיוא -- |

 ןעױרטרַאֿפ רימ טליוו ריא זַא ,רימ טימ טדערעג טָאה .ב םַאדַאמ ,ָאי ,ָאי --

 -כיוו ַא רעייז בילוצ קיטיינ רימ זיא סָאװ ,ןושל ןקילייה רעַײא ןוֿפ ןשינמייהעג יד

 -ַאב ךיא זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא ןוא טָאבנָא רעַײא רַאֿפ ךַײא קנַאד ךיא .ןינע ןקיט

 ךייא ןבָאה סָאװ ,ןויטָאמ יד ןסיוו ךיא געמ יצ .ןַאמ-רעגנוי ,טומ רעַײא רעדנואוו

 יּפסנַאק רעַײא ןיא ןריֿפוצנײרַא קלָאֿפ ןטלייוװרעדסיוא םענוֿפ אנוש םעד ןגױאווַאב

 וצ ןַײז ,רַאֿפרעד טגנַאלרַאֿפ ריא סָאװ ,זַײרּפ רעד טעװ רשֿפא ? טלעוו רעוװיטַאר

 ? ןלָאצ ןענָאק טשינ םיא לעװ ךיא ןוא ךיוה
 ךַײא טָאה .ב םַאדַאמ זַא ,ףָאה ךיא -- ךיז ךיא רעדנואוו -- ?זַײרּפ םעד --

 ,ןסָאלשעגסיױא ןענַײז ןעגנוטלעגרַאֿפ עלעירעטַאמ זַא ,טרימרָאֿפניא

 ...עקיטסַײג רַאֿפ ארומ רעמ בָאה ךיא ,ַאכ ,ַאכ --
 וצ זיא ,ךַײא ןוֿפ טרַאװרעד ךיא סָאװ ,גנולָאצַאב עקיצנייא יד ,רעה ןַײמ ---

 רעַײא .רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעד ןוֿפ שינעטנעק ןוא ןסיוו ןכַיײר רעַײא ןוֿפ ןשַאנ

 ןגיוצעגוצ ךימ טָאה טַײצ רעשימיור רעד ןוֿפ רעטנרעלעג ןוא רעשרָאֿפ סלַא םהור

 טימ ,עכַאּפע רענעי וצ גנוגיינ ַא בָאה ךיא ךיוא זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא .ךַײא וצ

 ךַײא טָאה טלעװ יד ןכלעוו רַאֿפ ןוא רעייז ױזַא ךיז טריסערעטניא ריא רעכלעוו

 בָאה ךיא זַא ,רימ טביולג ןוא .םישודיח ערעַײא בילוצ ןעקנַאדרַאֿפ וצ ליֿפ ױזַא

 ,טנעָאנ רעַײא ןיא ךיז ןעניֿפעג וצ טייהנגעלעג יד טכוזעג גנַאל ןיוש

 ןוֿפ בייל ַא יו יױזַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו עטוג יד ןוֿפ טֿפנַאזַאב |

 -עג רעדיוו רע טָאה ןַאד ,ליטש קיטכעדרַאֿפ ,ןרָאװעג ליטש רע זיא ,קיזומ רעסיז

 -ןמשזרַאֿפ טָאה רע .טקוקעגנָא ךימ קידנשרָאֿפ ןוא רימ ןוֿפ ּפָא גנורּפש ַא ןבעג

 טכַארטַאב ךימ ןוא ,סױרַא םינּפ ןוֿפ טקישעגסיױרַָאֿפ זָאנ עטלוב ןַײז ,ןגיוא יד טער

 ןעוועג םיּכסמ טלָאװ רע יװ ןוא ,ןגיוא ענַײז טימ רעדייא חירה שוח ןַײז טימ רעמ

 -קעלע םעד ןדנוצעגנָא ,שיט ןַײז רעטניה טצעזעגקעווַא ךיז רע טָאה ,רימ ףיוא

 קיטיינ רעייז זיא סָאד סָאװ -- ,ןעגנָאהעג םיא רעביא זיא סָאװ ,ּפמָאל ןשירט

 ןליֿפַא ביוא .שינרעטצניֿפ עקיד ַא טשרעהעג ןיוש טָאה בוטש ןיא לַײװ ,ןעוועג

 ,ריּפַאּפ קיטש טנערברַאֿפ ַא טימ טמערישרַאֿפ ,ענרַאב עשירטקעלע עקיצנייא יד

 ךָאנ רעמ ,ּפָאק ןַײז ןוא שיט רעד רעבָא זיא ,טײרּפשרַאֿפ טכיל גונעג טשינ טָאה

 ןזיװעגנָא טנַאה רעד טימ רימ טָאה רע .ןעוועג ןטכױלַאב גונעג םינּפ ןַײז רעבָא

 -קעװַא סָאד .םיא רעביאנגעק שיט םַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לוטש ןטלַא ןַא ףיוא

 -רשביא רעמענעגנַאמוא ,רעניילק ַא ןָא ןעמוקעגרָאֿפ טשינ זיא םיא ףיוא ךיז ןצעז

 ןטלַא ןַא ךרוד טצעזַאב לוטש םעד ףיוא טרָא סָאד ןענוֿפעג בָאה ךיא : גנושַאר

 ןוֿפ טסַאל רעד ךרוד ףָאלש ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טקעװעגֿפױא זיא רעכלעוו ,רעטָאק
 -יא ןוא ןבעגעגרעטנוא ךיז דנַאטשרעדיװ ןדעי ןֶא רעבָא טָאה רע .רעּפרעק ןַײמ
 זיא סָאװ ,בוטש ןוֿפ לקניוו ןלעקנוט ןרעדנַא ןַא ףיוא ץַאלּפ םעד טשיוטעגרעב
 | ,שינרעטצניֿפ --- היח רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנולשרַאֿפ

  טנָאקעג ןטלָאװ טֿפַאשנסיװ רעשיאייטרַאּפמוא רעד רַאֿפ ןטסנידרַאֿפ ענַיימ; ---
 -עג טימ ןֿפמעק וצ טַאהעג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו ,ערעקיטכיוו ןוא ערעסערג ןַײז
 -סױרַא טשינ לָאז תמא רעד זַא ,טגיל סע ןסערעטניא סגנעמעוו ןיא ,תוחוּכ עסיוו
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 ילברעד קידנכַאמ ךַײלג ךיז ,טגָאזעג רע טָאה --- ,"ןיײש רעקיטכיל רעד ףיוא ןעמוק

 טשינ ךַײא ידּכ} --- .רעגניֿפ ענַײז טימ סעצנָאװ עיורגילעג ענעריושעג ץרוק יד

 ןעמעוו ןיוש טסייוו ריא רעבָא ,ןעמָאנ םעד ןגַײװשרַאֿפ ךיא לעוװ ,ןכַאמ וצ זעוורענ

 סע : ןבעל ןַײמ ןיא טייהנגעלעג ַא ןֿפָארטעג רימ ךיז טָאה טציא רָאנ ... . ןיימ ךיא

 ןלױהרַאֿפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,טנעמוקָאד ַא ןלַאֿפעגנַײרַא טנעה ענַײמ ןיא זיא

 טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד .רָאי טרעדנוה ןצנַײנ טניז טלעוו רעד ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ

 טָאה סָאװ ,עידעגַארט-טלעוװ רעסיורג רענעי ןגעוו תמא ןצנַאג םעד טלַאהטנַא

 רָאטקַאֿפ רעטסקיטכיוו רעד ,רעדייל ,ןרָאװעג זיא ןוא םילשורי ןיא טליּפשעגּפָא ךיז

 ,טנעמוקָאד רעד .רָאי טנזיוט ייווצ עּפַאנק עטצעל יד טניז עטכישעג רעזדנוא ןיא

 -נַײא רעזדנוא ןיא עיצולָאװער ַא ןכַאמ טעװ ,טנעה ענַײמ ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ

 ףענעכערוצסיוא טשינרָאג זיא ןגלָאֿפ ענַײז .ןתמא ענעמונעגנָא יד וצ גנולעטש

 ךיא ףרַאדַאב ,טֿפירש יד ןשרָאֿפוצסױא שיאײטרַאּפמוא ןוא ךעלטנירג ידּכ ןוא

 -עג סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעד זַא ,ןסיוו טזומ ריא םערָאװ .ןַאמ-רעגנוי ,ףליה רעַײא

 ןושל ןשיכירג ןיא ,םיוג יד רַאֿפ --- ערעדנַא יד יװ טשינ זיא ,רימ ַײב ךיז טניֿפ

 שינעֿפרעדַאב יד יו ,שיאערבעה ןיא -- ןושל םענעגייא םעד ןיא רָאנ ,ןבירשעג

 ןוֿפ טרַאװרעד ךיא ןוא ךַײא ןוֿפ רעדָאֿפ ךיא .סע טגנַאלרַאֿפ החּפשמ רעד רַאֿפ

 ,להק ןשידִיי םעד רַאֿפ ןתוֿבייחתה ערעַײא ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןַאמ-רעגנוי ךַײא

 ריא טלָאז ,תומרח ןוא תועוֿבש עמייהעג טימ טעטכילֿפרַאֿפ טנעז ריא ןכלעוו וצ

 רענעגייא רעַײא ןוֿפ ןסערעטניא יד ןוֿפ רעכעה טֿפַאשנטיװ ענייר יד ןלעטש ךָאד

 -עכָאּפע ,ןקיטכיװ םעד ןרעֿפיצטנַא וצ ןֿפלעה שיאיײטרַאּפמוא רימ ןוא עטקעס

 ,ףיירַא טנעה עניימ ןיא טכַארבעג טָאה קילג סָאד סָאװ ,רוקמ ןקידנכַאמ

 -ביוו ןַײז ןוֿפ ,ןעגגובילירטרעביא ענַײז ןוֿפ טרעהעג טַאהעג ןיוש ךָאד בָאה ךיא

 -יטכירֿפיוא יד ןוא טייקטצנרע ןַײז רימ ףיוא טָאה לָאמ סָאד רָאנ ,ךיז ןכַאמ קיט

 ,טניימעג תמא ןַא טימ בָאה ךיא .קורדנַײא ןַא טכַאמעג רעטרעוו ענַײז ןוֿפ טייק

 ןיא טָאה סע .סטנַאקַאבמוא ןוא סקיטכיוו רעייז סעּפע ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא

 ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,טייקטצנרע רעד ןיא ןוא םיטש ןַײז ןוֿפ ןָאט ןקירעדינ םעד

 סעװָאטַאק ןוֿפ קַאמשעגַײב רעדעי טלעֿפעג ,םינּפ-טעמרַאּפ-לעג קידריווקרעמ ןַײז

 -טנַא ענַײז וצ ךיז ןעיצַאב וצ ןעוועג טניואוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,לציּפש רעדָא

 ַא ןגעוו ךיז סע טלדנַאה לָאמ סָאד זַא ,טגייצעגרעביא ןעוועג ןיב ךיא .ןעגנוקעד

 :טצנרע ןצנַאג ןטימ ךיוא טרעֿפטנעעג ףיורעד םיא בָאה ךיא .ןינע ןקיטכיוו

 "עג זיולב ןעמוקעג ךַײא וצ ןיב ךיא זַא ,רָאסעֿפָארּפ ,ךיײא רעכיזרַאֿפ ךיא ---

 טֿפַאשנסיװ רעד ןיא תמא ןטולָאסבַא םעד לעטש ךיא .ןסיוװו ךָאנ טשרָאד ןוֿפ ןבירט

 םערָאװ ןוא קיצרַאה םיא בָאה ךיא ןוא -- .ןטנעמָאמ ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעכעה

 ױזַא רָאנ ךימ ןָאק רע שטָאכ ,רימ טקנעש רע סָאװ ,יורטוצ םעד רַאֿפ טקנַאדעג

 ,רימ ןגעוו קיניײװ ױזַא טסייוו רע ןוא ץרוק

 -עג סע טָאה ריא סָאװ טימ טשינ סייוו ךיא ,יורטוצ ךַײא וצ בָאה ךיא ,ָאי =

 גנואיצַאב ערעדנַא ץנַאג ַא ןכַאז יד וצ טָאה ריא זַא ,ביילג ךיא .רימ ַײב ןענואוו

 רימ סָאװ ,ךעלטנגייא עלעסיב סָאד ,ןסָאנעג-סנביױלג ערעייא ןוֿפ ֿבור סָאד יו

 סע רעכלעוו ןגעוו ,טייקכעלנעזרעּפ רענעי ןוֿפ ןעוט ןוא ןבעל םעד ןגעוו ןסייוו

 רעזדנוא ןוֿפ טכיזעג סָאד טמערוֿפעג רעדייל טָאה עכלעוו ןוא ָאד ךיז טלדנַאה

 -נַאדרַאֿפ וצ רָאנ ךיוא ךָאד רימ ןבָאה ,רָאי טנזיוט ייווצ עטצעל יד ןיא עטכישעג
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 עכלעוו ,ןסָאנעג-סנביולג ערעַײא --- ןיימ ךיא ,"טַײלסדנַאל, ערעַײא ןוֿפ רָאּפ ַא ןעק
 ןענַײז ייז .טייקכעלנעזרעּפ רעד ןוֿפ ןבעל ןוא טייקיטעט רעד ןגעוו ןבירשעג ןבָאה
 -עטניא עשיטנַאטקעס ערעייז רַאֿפ ףמַאק ןכעלטֿפַאשנדיײל ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג טשינ
 ןֿפַאשעג ןבָאה ןטַײז עדייב ףיוא סעטקעס עדנֿפערטַאב יד ןוֿפ ןצנעדנעט יד .ןסער
 ןריובעג םיא טָאה ,ץנעדנעט יד ,יז .טייקכעלנעזרעּפ רענעי ןוֿפ טלַאטשעג יד

 ףיוא רעגניֿפ ןטימ ןָא רע טזַײװ --- ןסיוו ליואוו ךָאד טעוו ריא .טמערוֿפעג ןוא
 -עגנַײרַא טָאה סוינעג רעשימיור-שיכירג רעד רעדייא ,ןיגַאב םַײב זַא -- רימ
 ןשיאעזירַאֿפ םעד ןוֿפ טניריבַאל ןשיטָאַאכ םעד ןיא גנונעדרָא לסיב ַא טכַארב
 ,עטקעס רעכעלטסירק רעד ןיא בױהנָא ןוֿפ טשרעהעג טָאה סָאװ ,טרַא-סגנוקנעד
 -נָא יד יא .ךַאז עשידִיי א ןעוועג ןביולג םעַײנ ןוֿפ ןינע רעצנַאג רעד ךָאד זיא
 סיוא ןטינשעג ןעוועג ןענַײז רענגעק ענַײז יא ןוא ןביולג ןקיזָאד םעד ןוֿפ רעגנעה
 ,קלָאֿפ טלייוורעדסיוא ןַײז ןֿפַאשעג טָאה טָאג ןכלעוו ןוֿפ ,לַאירעטַאמ ןבלעז םעד

 ןייק ףיוא ןריגַאער וצ טשינ רימ ַײב טכַאמעגּפָא טַאהעג טשינ בָאה ךיא ליֿפיװ
 -וֿפ עשיגָאלָאעט ןַײז זַא ,ןעזעגנַײא ךיא בָאה ,ןעגנוקרעמַאב ענַײז ןוֿפ טרָאװ םוש
 דלַאב ךָאנ ןעגנואיצַאב ערעזדנוא ןוֿפ ךורבּפָא ןַא וצ ןריֿפ ןָאק גנולקיװטנַארעדנַאנ
 -עד ךיז בָאה ךיא .ןריצָאװָארּפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע םערָאװ ,ביױהנָא םַײב
 חוּכב רָאנ ןיב ךיא סָאװ ,ןָאט ןטסמענעגנָא ןוא ןטסכייוו םעד ןיא ןֿפורעגנָא רעביר
 :ןעגנערבוצסיורַא רימ ןוֿפ ןעוועג

 ןדַיײמוצסיוא עדייב זדנוא רַאֿפ ןַײז טוג טעוו סע זַא ,ביילג ךיא ,רָאסעֿפָארּפ --
 זיא סע .ןטייקכעלמענעגנָאמוא וצ ןריֿפרעד ןענָאק עכלעוו ,ןכערּפשעג עשיגָאלָאעט
 טכיררעטנוא ןשיאערבעה םעד ףיוא זיולב ןצענערגַאב ךיז ןלָאז רימ זַא ,רעסעב

 ,לָאירעטַאמ ןשיטקַארּפ םעד ףיוא ןוא

 טניוטשרעד טלָאװ רע יו ,זייב ןוא טרעדנואוורַאֿפ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע
 -נוא וצ ןעגנוריֿפסיױא ענַײז גָאװו ךיא רעכלעוו טימ ,הּפצוח רעד רעביא ןרָאװעג
 זיא ןַאד ,סכעלדנעטשרַאֿפמוא סעּפע ןייצ יד טימ טצירקעג טָאה רע .ןכערברעט
 ענַײז טימ ןזיּפשכרוד ןייא ןיא ךימ ןטלַאהעג קידנשרָאֿפ רָאנ ,ןרָאװעג ליטש רע
 ךימ יצ ,ןביוהוצנָא רימ טימ סָאװ טסואוועג ןעוועג טשינ טלָאװ רע יװ ,ןגיוא
 טָאה ףוס םוצ .ןסרודנָא רעִירֿפ ךימ יצ ,זיולב ריט רעד רעטניה ןֿפרַאװסױרַא
 : ןֿפורעגנָא ךיז רע

 ןוֿפ הּפצוח יד וליֿפַא ,ןגָארטרעביא ץלַא ךיא לעװ טֿפַאשנסיװ רעד רַאֿפ ---
 ...קורוחב ןשידִיי ַא

 ןענוֿפעג ךיז טָאה טָאטש-ץניװָארּפ רעזדנוא ןוֿפ ןזַײרק עשירַארעטיל יד ןיא
 רעדָא "גָאלָאעט רעד, :ןעמָאנ ןטימ טניורקעג ןבָאה עטנעָאנ יד ןכלעוו ,ןַאמ ַא
 טשינ רעלעטשטֿפירש רעלענָאיסעֿפָארּפ ןייק רע זיא ןיילַא .?רָאטעֿפָארּפ רעד;
 ,טסַײג-ןייש ַא ,רעבַײרש ןוֿפ רעבעגטַאר ַא ןוא דנַײרֿפ ַא ןעוועג רָאנ זיא רע ,ןעוועג
 טצונַאב טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז רע טָאה ךָאד .ןכַארּפש עשיסַאלק ןוֿפ גָאלָאליֿפ ַא

 ,ןעגנוקרעמַאב טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא ,ןסיוו ןוא עיצידורע רעכעלנייוועגמוא ןַײז טימ
 רעשיכירג-שימיור טימ ןוט וצ ןבָאה סָאװ ,ןטֿפירשטַײצ יד ןיא ןצַאזֿפיױא עניילק
 ַא ןיא רעלעֿפ ַא טכַאמעג רעוװ ,לשמל ,טָאה סע ביוא .רוטַארעטיל ןוא עטכישעג
 ןטכעלש ַא יצ ,ףָאסָאליֿפ רעדָא רעטכיד ַא ,רעריֿפ-סגירק ןשימיור ַא ןוֿפ ןעמָאנ
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 ןייא טימ ,ןובירט ַא ,רָאטַאנעס ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא טײרדרַאֿפ רעדָא ןבעגעגנָא םוטַאד

 ,ןדלעה עשיסַאלק יד ןגעק ןעגנַאגַאב אטח ןטסנעלק םעד רעוװ זיא סע --- טרָאװ

 "עסעבסיוא עקירעהעג יד טימ לווירב ַא ןעגנוטַײצ יד ןיא ןזיוװַאב דלַאב ךיז טָאה

 ןבילרשרעביא טזומעג ןײלַא סעיצקַאדער יד ןבָאה ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא .ןעגנור

 .ליטס ןשילרעטסיוא רעייז בילוצ ןֿפרַאװרַאֿפ ןצנַאג ןיא יז רעדָא ךעלווירב יד

 -ַאב טָאה רע --- טסייה סָאד ,"רעשיסַאלק ןיירג א ןעוועג ליטס ןַײז זיא לּכ-םדוק

 ןעוועג ךעלרעווש זיא סע זַא ,רעטרעװ עשינַײטַאל ןוא עשיכירג ליֿפ ױזַא טצונ

 טַאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד .ליוו רע סָאװ ,ןשטנעמ ןקיטנַײה ַא רַאֿפ ןײטשרַאֿפ וצ

 עשיסַאלק ןוֿפ ןעמענ דרע רעד רעטנוא ןוֿפ ןבָארגוצֿפױא ןגינעגרַאֿפ רעדנוזַאב ַא

 -עג ןבָאה לייט .טרעהעג טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה רענייק עכלעוו ןוֿפ ,ןדלעה
 ןענַײז ,ןעגנוקרעמַאב ענַײז ןיא טנָאמרעד רע סָאװ ,ןעמענ יד ןוֿפ ליֿפ זַא ,טגָאז
 ןבָאה ייז .ןרילָארטנָאקוצכָאנ טוואורפעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא ,עטכַארטעגסיוא
 -- סעידעּפָאלקיצנע ,רעכיב-רעטרעװדמערֿפ עטסגדײשרַאֿפ יד ןיא טרעטשינעג
 רעד יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע .טשינ סעּפע ,תמא ןטימ טמיטשעג ָאי סע טָאה סעּפע
 ןוא ןֿפָאסָאליֿפ עשיכירג ןוֿפ דַאלקס םענעגייא ןַא ןסעזַאב טלָאװ ןַאמ רעקיזָאד
 טָאה ןטלַאהַאב ,טנַאקַאב ןיילַא םיא רָאנ ןענַײז עכלעוו ,רענעמטטַאטש עשימיור

 םעד טשינ לָאמ ןייק ,םינָאדװעסּפ ַא ןוֿפ עקסַאמ רעד רעטנוא קידנעטש ךיז רע
 .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא טימ ןבירשעגרעטנוא רע טָאה גנוקרעמַאב עדעי רָאנ ,ןבלעז
 ךָאנ טלָאװ סָאד .ןלעטשרָאֿפ רָאנ ךיז ןָאק ןעמ סָאװ עטסשילרעטסיוא יד טימ
 ענַײז ןיא טגעלֿפ רע סָאװ ,ןעוועג זיא עטסגרע סָאד רעבָא ,ןדַײלרעד וצ ןעוועג
 עקיטלעװטנַײה טימ קימעלָאּפ ַא ןעגנערבנַײרַא ןציטָאנ עכעלטֿפַאשנסיװ ןייר
 טימ ןענעכערּפָא ןציטָאנ יד ןיא ךיז טגעלֿפ רע .םינינע עקיטנַײה טימ ןוא ןשטנעמ
 ןדעי ןיא ןרָאצ ןַײז ןסָאגעגסיױוא רעבָא רע טָאה רקיע רעד .םיאנוׂש ענַײז עלַא
 עטסנעלק יד ןצונסיוא טגעלֿפ רע .ןדִיי יז ףיוא -- אנוש ןטסרעטיב ןַײז ףיוא לווירב

 עלַא ןענעכערוצסיוא ,ןבעגעג םיא טָאה גנוטַײצ ַא ןיא ץיטָאנ ַא סָאװ ,טייהנגעלעג
 ?קלָאֿפ קידלמוט ַא : ןֿפורעגנָא יז טָאה ָארעציצ רעטלַא רעד ןיוש, .םיאטח ערעייז
 ןעמָאנ םעד ןֿפורנָא םַײב ןענָאמרעד וצ לָאמ סעדעי ןסעגרַאֿפ טשינ רע טָאה --
 ןצכעבַײרש ענַײז ןענַײז םעדכרוד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .טַאקָאװדַא ןשימיור ןוֿפ
 .סעיצקַאדער יד ןוֿפ ןשיט יד ףיוא לַאירעטַאמ רענעשטנואוועג ןייק ןעוועג טשינ

 ןַײז ַײב רערעהוצ עקיטשרוד טָאהעג טָאה רע זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק רעבָא רַאֿפרעד
 רע טָאה ,ןֿפָאסָאליֿפ עשיסַאלק עטלַא יד רַאֿפ טסַאּפ סע יװ .זױהעֿפַאק ןיא לשיט

 ןטדערעג םעד ךרוד רָאנ ,םענעבירשעג םעד ךרוד טײרּפשרַאֿפ טשינ הרוּת ןַײז
 עגנוי ןוֿפ זַײרק ַא ןיא ןצעזקעװַא ךיז רע טגעלֿפ ,ןעטַא ןטלַא ןיא לָאמַא יו .טרָאװ
 ףיוא ןעוועג ןעגנָאהעגנָא ןרעיוא עקיטשרוד ערעייז טימ ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ
 רעליש לדער ַא ןעזעגסיוא טָאה סע יו ,טשינ סייוו ךיא ,ליומ ןקידנטיש-לרעּפ ןַײז

 ,עכלעזַא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה םיא םורַא רעבָא ,ָאטַאלּפ ַא רעדָא סעטַארקָאס טורַא

 טַאהעג ןיוש ןכילּפ וליֿפַא ,טנגוי עטשרע רעייז ןרױלרַאֿפ טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ
 עטגרָאבעג קידנרעכיור ,דרָאב רענעסקַאװעגנָא רעקיגעט-רָאּפ ַא טימ .ּפעק יד ףיוא
 סנקלָאװ ןיא טקעדעגנַײא ,רערעהוצ ענַײז ןשיווצ ןסעזעג רע זיא ,ךעלטערַאגיצ
 "רעביא .סעקייֿפ עטעשזירגעגּפָא בלַאה יד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךיור
 אמזוג ןָא ןָאק ןעמ .גלָאֿפרעדסימ ןוא טײקיזָאלטנַאלַאט םיא וצ ןגיוצעג טָאה טּפױה
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 -ָארּפ רעדָא רעשירַארעטיל רעד ןיא לַאֿפכרוד ַא ןטילעג טָאה סָאװ ץלַא זַא ,ןגָאז
 -עטיל ןטנַאקַאב םעד ןיא לשיט ןַײז םורַא ןבילקעג ךיז טָאה ,טלעוו רעלענָאיסעֿפ

 טָאטש-ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ןבעל עלעוטקעלעטניא סָאד ואוו ,זױהעֿפַאק ןשירַאר

 ,טליּפשעגּפָא ךיז טָאה

 רַאֿפ ,(לקיטש ַא) "לַאװַאק; טרָאװ ַא ןַארַאֿפ זיא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
 ,טֿפױקרַאֿפ רעטומ ןוא רעטָאֿפ ענעגייא ןַײז רע טלָאװ "לַאװַאק; ַאזַא ןָאטוצּפָא טָא

 רעד ןעוועג רע זיא ,ןעגנולעג סעכלעזַא םיא זיא סע ןעוו .טכַארבעגמוא טלעוו יד

 ןוֿפ םיא ךיז ןבָאה דײרֿפ ןוֿפ ןרערט ,טלעװ רעד ףיוא שטנעמ רעטסכעלקילג

 ,ןסָאגעג ןגיוא יד

 רעד רעביא ןעגנַאגעגכרודַא ןעמָאנ ןַײז טלמונַא זיא "לַאװַאק;  ַאזַא רעביא

 טּפירקסונַאמ ןשיּפָאיטע ןַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןעשעג זיא סָאד .עסערּפ-טלעוו

 ןֿפױא רעטסיולק ַא ןיא טקעדטנַא ןבָאה לָאז רֶע סָאװ ,טנעמַאטסעט םעַײנ ןוֿפ

 -ַאד ןטמירַאב ַא טימ ,ןזיועגסױרַא ךָאנרעד ךיז טָאה סע יװ ,ןעמַאוצ יניס גרַאב

 .גסיורג ןייז טזָאלעגסיױא טשינ ךיז טָאה סע יװ ,סלַאֿפנדעי ,רעשלעֿפ-ןטנעמוק

 ,לַאדנַאקס-טלעוװ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה סע --- ,גנוקעדטנַא עקידנכַאמ-עכָאּפע

 טלַאה ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ,טײקטמירַאב עלַאקָאל ןבעגעג רעבָא םיא סע טָאה --

 -וקָאד עטנַאקַאב טשינ ,עַײנ טימ ןשַאררעביא ןייא ןיא טלעוו עטנרעלעג יד רע
 ןיא סעזַײר-רידוטש עגנַאל ענַײז ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןטנעמ
 יד בילוצ טשינ זיא רעטנרעלעג סלַא עיצַאטוּפער ןַײז טריניאור יו .טנעירָא

 ךיז ןעמ טיצַאב --- ,טלעוו יד טשַאררעביא רע עכלעוו טימ ,ןטַאקיֿפיסילַאֿפ ליֿפ
 םערָאװ .סערעטניא ןסיוװעג ַא טימ ךָאד רעבָא ,דשח טימ וליֿפַא ןעוו ,םיא וצ
 -טכע ןוֿפ ןרוּפש עכעלדנעטשרַאֿפמוא ,עשיטסימ עכלעזַא ןגָארט ןטַאקיֿפיסלַאֿפ ענַײז
 עגנַאל ַא טמענ סע ,עטנרעלעג יד ןוֿפ גנוניימ יד קידנעטש ןטלַאּפש ייז זַא ,טייק
 ךָאנ ייז ןזָאל ךָאד ןוא .טײקשלַאֿפ רעייז ןיא ךיז ןגייצרעביא רעשרָאֿפ יד זיב ,טַײצ
 ןעגנוקעדטנַא יד ןטלַאה ןעגנוניימ עקיטכיוו ענלצנייא .לֿפײווצ ַא רעביא קידנעטש
 םיא ןעמ טּפַאכ רעמָאט .עזעירעטסימ רַאֿפ --- טלַאֿפנדעי ,עתמא ךעלנַײשרַאװ רַאֿפ
 "לַאװַאק, ַא ןוטּפָא טלָאװעג טָאה רע זַא ,ךיז רע טרעֿפטנערַאֿפ ,טנַאה רעד ַײב ןיוש
 ,רעשרָאֿפ יד ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז ןָאק ןעמ קינײװ יוװ ,ןזַײװֿפױא ןוא עטנרעלעג יד

 יד ןכלעוו טימ ,לקיטש ַאזַא ןוטוצּפָא עקַאט ןעגנולעג םיא זיא גנַאל טשינ ָאד
 ,הסיֿפּת טימ טסָאקעג טשינ ריש סע טָאה ןילַא םיא .ןעגנולקעג ןבָאה ןעגנוטַײצ
 ןיא .ןטַײצ עלַא ףיוא ןרָאװעג טריניאור זיא רעטנרעלעג סלַא עיצַאטוּפער ןַײז ןוא

 טָאה רע זַא ,ןעגנוטַײצ יד ךרוד טרעלקרעד רע טָאה ןגרָאמירֿפ םענייש ןייא
 ןיא סוֿפעזָאי ןוֿפ טּפירקסונַאמ ןטנַאקַאבמוא ןַא רעטסיולק ןטלַא ןַא ןיא טקעדטנַא
 -בריק רעד ןוֿפ ןטלַאהַאבסיוא זַײװרעכעלקילג ךיז טָאה סָאװ ,ןושל ןשיװַאלס ןטלַא
 רע לָאז טרָאד .טרעדנוהרָאי ןטנעצ ןוֿפ ךָאנ טמַאטש סָאװ ןוא רוזנעצ רעכעל
 רעד ףיוא ךיז טיצַאב סָאװ ,עלעטש עטנַאקַאבמוא טציא זיב ַא ןענוֿפעג ןבָאה
 -כערַאב סָאװ ,טכיל ןלעיצעּפס ַא ןיא ןטכיױלַאב ,סוטסירק סוזעי ןוֿפ ןָאזרעּפ
 סיוא ןליוו עכלעוו ,עטנרעלעג עשיטימעסיטנַא עסיוועג ןוֿפ גנוטּפיױהַאב יד טקיט
 יד סָאװ ,םשור םעד ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ .רעירַא ןַא ןכַאמ סוטסירק סוזעי
 -דנעטשרַאֿפ .ןזַיײרק עכעלכריק יד ןיא ןוא עטנרעלעג יד ןיא טכַאמעג טָאה העידי
 טשינרָאג ךיז טניֿפעג סע רָאנ טשינ זַא ,ןענוֿפעגסױא דלַאב טָאה ןעמ זַא ,ךעל
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 טָאה טּפירקסונַאמ םענענוֿפעג םעד טימ עטכישעג עצנַאג יד רָאנ ,עלעטש אזַא

 ןעמ סָאװ ,קינָארכ רעשיװַאלס ַא ןוֿפ ךעלטעלב רָאּפ ַא ןגעוו טלדנַאהעג זיולב ךיז

 -- ,טשלעֿפעג רעדָא טכע ןענַײז ייז יצ ,ןלעטשטסעֿפ ןצנַאג ןיא טנָאקעג טשינ טָאה

 ןבָאה רעײטשרָאֿפ עכעלכריק יד ,םוירעטסימ ַא טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה סלַאֿפנדעי

 סעצָארּפ רעד .גנורעטסעל-טָאג רַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ וצ ןגיוצעגוצ םיא

 -עג טשינרָאג ךיז טָאה רע רָאנ ,שינרעטַאמ ןוא תורצ ליֿפ טסָאקעגּפָא םיא טָאה

 ַײב ןזַײװַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעצָארּפ םעד ףיוא עקַאט .סיורעד טכַאמ

 יד טשַאררעביא גנילצולּפ טָאה רע :טײהקנַארק רענדָאמ ַא ןוֿפ םינמיס םיא

 םעד ,סוטַאליּפ סויטנָאּפ ןוֿפ עסָאנעג טַײצ ַא זיא רע זַא ,יודו ַא טימ רעטניר

 -טסנעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשינעעשעג יד ןעק רע ןוא ,הדוהי ןוֿפ רָאטַארוקָארּפ

 ,ייז ןיא לייטנָא םענעגייא םעד ןוֿפ ,םילשורי ןיא טליּפשעגּפָא לָאמ

 ,תודוס-דוטב ןרָאװעג ןטלַאהעג טיײהקנַארק עקיזָאד יד זיא ,ךעלדנעטשרַאֿפ
 טשינ ןוא ,םענעגושמ ַא טימ ןוט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,ןעזעגנניא טָאה טכירעג סָאד
 ,הנומא יד טקידיײלַאב סָאװ ,ךַאז רעשיטסַארד ַאזַא וצ םוסריּפ ןייק ןבעג טלָאװעג

 סע טָאה םיוק רָאנ .טלעטשעגּפָא םיא ןגעק סעצָארּפ םעד ןעמ טָאה רעבירעד
 ןֿפורעגסױרַא רע טָאה ,ןסעגרַאֿפ *לַאװַאק, םעד ןָא טָאה ןעמ ןוא טקיאורַאב ךיז
 רעד ףיוא ןענוֿפעג ןבָאה טלָאזעג ,ךעלמענ ,טָאה רע :עיצַאסנעס עַײנ ַא דלַאב

 ַא ךָאנ סָאװ ,סוריּפַאּפ ַא רעלדנעה ןקיטנַא ןשידִיי א ַײב עשרַאװ ןיא טָאטשטלַא
 ןוא רעמ טשינ ךיז טלדנַאה סע זַא ,טקעדטנַא רע טָאה םיא ןרידוטש םעיונעג
 ןוֿפ חסונ ןטריזינָאנַאק טשינ ,ןטנַאקַאבמוא ,םעַײנ ַא ןגעוו יו ,רעקינייוו טשינ
 עושי ןוֿפ ןכורּפש ןוא רעטרעוו עטנַאקַאבמוא עַײנ טלַאהטנַא סָאװ ,םוילעגנַאווע
 זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .גנוקיצַײרק רעד ןגעוו חסונ םעַײנ ץנַאג ַא ךיוא יו ,ירצונה
 םוילעגנַאװע רעַײנ רעד טָאה ,רעטסיולק ןיא סוֿפעזָאי םעד טימ עטכישעג רעד ךָאנ
 ןעגנוטַײצ-עיצַאסנעס רָאּפ ַא .קורדנַײא ןקירעהעג םעד ןכַאמ רעמ טנָאקעג טשינ
 טכַא ןייק ףיורעד טָאה טלעוװ עטעדליבעג יד ,טכַארבעג העידי יד זיולב ןבָאה

 זיא טלעוו עטעדליבעג יד סָאװ ,םעד וצ ןבירשעגוצ סע טָאה רע .טגיילעג טשינ

 טשינ ןזָאלרעד טֿפַאשרעה-טלעװ רעייז טימ ןדִיי יד ןוא םיא ףיוא קיטכיזרעֿפײא
 טשינ ךיז לָאז ןעמ ידּכ ,ןַײש עקיטכיל יד ןעזרעד לָאז גנוקעדטנַא ןייז זַא ,וצרעד
 ןיא טליּפשעגּפָא לָאמטסנעד ךיז טָאה סָאװ ,עידעגַארט רעתמא רעד ןוֿפ ןסיוורעד
 רעביא רָאנ . . . רע יוװ ןסיוו ליֿפ ױזַא טשינ ךָאד ןָאק רערעדנַא ןייק ןוא ,םילשורי
 םייהעג ןיא סע רע טלַאה ,ןקעדטנַא טשינ ךָאנ ןָאק רע סָאװ ,םימעט ענעדיײשרַאֿפ
 ,ןטײרַאברָאֿפ ןיא

 טָאה ,םיא טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו ,טיײצ רענעי וצ
 ױזַא ןעוועג רעמ טשינ ןיוש זיא רע .ןשעלרַאֿפ ןיא ךיז ןטלַאהעג ןרעטש ןַײז ןיוש
 ןַײז טּפעשעגסיוא טַאהעג ךיז טָאה ךיוא .ןלַאֿפנַײא טימ ךַײר ױזַא טשינ ,קיציוװ
 ןעמ .ןרָאװעג טלַא זיא רע .ןלַאװק עטנַאקַאכמוא עַײנ ןוֿפ םענורב רעשירעדניֿפרע
 טלַאֿפַאב ,טלייצרעד ןעמ יװ ,ןוא זױהעֿפַאק ןיא ןעזעג רעקיצניװ ןיוש םיא טָאה
 טרעוו רע רעדָא רעמיצ ןַײז ןיא ןסָאלשעגנַײא טציו רע .חרוחש-הרמ ַא טֿפָא םיא
 ואוו ,קעטָאילביב-טעטיסרעווינוא רעסיורג רעד ןיא גנַאל-ןכָאװ ףיוא ןלַאֿפרַאֿפ
 ,ןטּפירקסונַאמ ןיא ןוא רעכיב ןיא ךיז טבָארג רע
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 ןענעקַאב וצ ןגיוצעג ױזַא טָאה ךימ סָאװ ,הביס יד ןרעלקרעד טשינ ןָאק ךיא
 ןגעוו ןדער םיא ןרעה וצ ןוא יורטוצ ןַײז ןעניוועג וצ ,שטנעמ ןקיזָאד םעד טימ ךיז
 .עכָאּפע רענעי וצ ןָא דימּת ןוֿפ טיצ ךימ ךיוא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא .טַײצ רענעי
 ,ךעלמענ ,טָאה רע .םיא וצ עיצַאדנעמָאקער ַא ןעמוקַאב ןוא טימַאב ךיז בָאה ךיא
 ,טסואוועג בָאה ךיא .שיאערבעה ןָאק סָאװ ,ןַאמ ַא טכוזעג קעווצ ןסיוועג ַא בילוצ
 טירש ףיוא ןקידײלַאב ךימ טעװ רע ,קינָאה ןייק םיא ַײב ןקעל טשינ לעװ ךיא זַא
 עקַאט ךיז טָאה טשרע םוצ .ןוט וצ סָאד טמיטשַאב רעבָא בָאה ךיא .טירט ןוא
 .ןעגנולשעגּפָארַא ץלַא בָאה ךיא רעבָא ,ןַײזנעמַאזצ רעזדנוא טּפעלקעג טשינרָאג
 ַא ,סוטַאליּפ סויטנָאּפ ןוֿפ עסָאנעג-טַײצ ַא רימ רַאֿפ בָאה ךיא זַא ,ןילַא לַאֿפ רעד
 -רעּפ ךיז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא ,םילשורי ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןדנַאטשֿפױא עשידִיי יד ןקירדרעטנוא ןיא טקילײטַאב ךעלנעז

 ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג עקידנכַאמ-עכָאּפע יד ןוֿפ תודע ןַא
 ,ןעוועג גונעג זיא --- חומ ןקנַארק ןַײז ןוֿפ שינעדערנַײא ןיא שטָאכ -- ,טַײצ רענעי
 וצ ךימ טָאה סע .םיא ןבעל ךיז ןטלַאה ןוא םיא ןוֿפ ןייטשסיוא ץלַא לָאז ךיא זַא
 ךיז ךיא בָאה ,לוגלג ַא עקַאט רע זיא רעמָאט ,טסייוו רעוו ,רשֿפא .ןגיוצעג םיא

 ,..טַײצ רעזדנוא ןיא טרעגלַאװרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,טכַארטעג

2 
 טלדנַאװרַאֿפ טרעוװו יקסמָאדַאיװ ןַאּֿפ ױזַא יו

 סוילענרָאק ןומגה ןיא

 יז ןעו ,שטנעמ ַא טימ שטנעמ ַא יװ סרעטנעענ ןייק ןַארַאֿפ טשינ זיא סע
 -רעביא ןוא ןשינעטנעקַאב עקיטַײזנגעק ןוֿפ ןלָאש ענעסקַאװעגנָא עלַא ןלַאֿפ ןזָאל

 ןוא ןטייקכַאװש עכעלשטנעמ ערעייז ךרוד זיולב ךיז ןרירַאב ייז ןוא ,ןעגנוגַײצ
 רימ יוװ רעדָא ,?גָאלָאעט, רערַאבטכרוֿפ רעד זַא ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה סע ,ןטיונ
 רעצנַאג ןַײז טימ זיא ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,ןעמָאנ ןקיטכיר ןַײז ַײב ןֿפור םיא ןלעוו
 רעטקַארַאכ ןשירענלעז-שימיור ןַײז טימ ןוא גנוטלַאה רעצלָאטש ןוא רעכעלרעטיר
 .עכַײר ןייק טשינ ןוֿפ דניק ַא .טנַײה ןוֿפ שטנעמ רעקנַארק ,רעכַאװש ַא ןעוועג רָאנ
 ןוֿפ רע טָאה ,(רָאטקָאד-ץניװָארּפ רעמערָא ןַא ןעוועג זיא רעטָאֿפ רעד) ,ןרעטלע
 ןַא בילוצ .ןכַארּפש עשיסַאלק וצ גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא ןָא טנגוי רעטסעַירֿפ ןַײז
 -טָאװירּפ ַא ןרָאװעג ,טקידנערַאֿפ טינ םוידוטש ןַײז רע טָאה הביס רעטנַאקַאבמוא
 -וּפער ןַײז ןעוו .טלעוו רעד רעביא ןזַײר וצ ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,רעטנרעלעג
 ,טריצירבַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ןטַאקיֿפיסלַאֿפ יד ךרוד ןרָאװעג טריניאור זיא עיצַאט
 ערעייז ןיא רעליש עכַײר ןֿפלעהסױרַא טימ ןקיטֿפעשַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה

 -נעהּפָאמוא ןַײז בילוצ רעבָא טָאה רע .ןענילּפיצסיד עשיסַאלק יד ןיא ,ןעידוטש
 טשינ ךַאֿפ ןַײז ןיא הכרב-לזמ סיורג ןייק ךיז ןטלַאה ץלָאטש ןוא רעטקַארַאכ ןקיג

 יד טכַארברַאֿפ רעליש עכַײר ענַײז טימ טָאה רע ואוו ,ףייה עקינייא ןוֿפ .טַאהעג
 זיא ,ןטעברַא עטקיסעלכַאנרַאֿפ ערעייז ןיא ןטײרבוצרָאֿפ ייז ידּכ ,טַײצ-ןעירעֿפ
 טַאהעג טָאה רע .ןמז ןטימ ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ץנַאגָארַא ןַײז בילוצ רע
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 ןיא ייז טימ ךיז ןגָאלשעגמורַא ,רעליש ענַײז ןוֿפ ןרעטלע יד טימ סערוטנַאװַא

 ,ןוֿפרעד רע טבעל טנַײה .ןטימעגסיוא רַאֿפרעד םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןטכירעג יד

 סָאװ ,קעטָאילביב רעסיורג ןַײז ןוֿפ ןטשער עטצעל יד סיוא טֿפױקרַאֿפ רע סָאװ

 "ןטנעמוקָאד; עטֿפַאהלֿפײװצ עטכַארבעגטימ יד ןוֿפ ןוא ,טלמַאזעגנָא טָאה רע

 ענַײז ןקעד וצ ףיוא גונעג טשינ זיא ץלַא סָאד רעבָא .סעזַײר עטַײװ ענַײז סיוא

 ךָאנ ןוֿפ רע טָאה הריד ַא .וצ עקַאט וע טרעגנוה -- ,ןשינעֿפרעדַאב ענעדיײשַאב

 טנָאקעג טשינ ץוש-ןרָאטַאקָאל םעד בילוצ ריא ןוֿפ םיא טָאה'מ .המחלמ רעד רַאֿפ

 .טלָאצעג טשינ טלעג-הריד ןייק גנַאל-ןרָאי ןיוש טָאה רע שטָאכ ,ןֿפרַאװסױרַא

 ןוא ָאד .ןרירוצנָא טשינ םיא טגַאװ רעכלעוו ,טריווזיוה ןשידִיי ןַײז יײב רע טציז

 -מיג ,ןגעלָאק עטלַא יד ןוֿפ עקינייא סָאװ ,עיצקעל ַא ךָאנ םיא ךיז טכַאמ טרַאד

 ענייא גנוטַײצ ַא ןיא ךיוא םיא טגנילעג לָאמ לייט .וצ םיא ןצנַאש ,סרערעל-עיזַאנ

 טישרַאֿפ רע עכלעוו טימ ,ןעגנוקעדטנַא עלענָאיצַאסנעס רעביא ןציטָאנ ענַײז ןוֿפ

 ייווצ ףיוא םיא ַײב טמיור ןירעטכעוויזיוה עטלַא יד ,ןקורדוצּפָא ,סעיצקַאדער עלַא

 רע .ןיול רַאֿפ יװ ץרַאה ןטוג ןוֿפ ןוא ןגעוו-הווצמ רַאֿפ רעמ ,ךָאװ רעד ןיא לָאמ

 ,ךיק רעד ןיא ןייטש טָאה רע סָאװ ,עקנישַאמ-סומירּפ ַא ףיוא ןיילַא ךיז טכָאק

 יַיצ ,רעכיב ךעלקעּפ טימ טגײלַאב ,רעמיצ-סטעברַא ןַײז יו טקנוּפ ,זיא עכלעוו

 רעד ךרוד עקַאט לָאז סע זַא ,הנּכס עסיורג ַא זיא סע .ןטֿפירש ,ןריּפַאּפ ,ןעגנוט

 .הֿפרׂש עכעלקערש ַא ןעמוקסיורַא לָאמַא טינ ןעגנוטַײצ עטלַא יד ןשיווצ עקנישַאמ

 ןיוש טלָאװ רענעי . ..? ןכַאמ וצ םַאזקרעמֿפױא ףיורעד םיא ןגָאװ טעװ רעוו רָאנ

 ... ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טַאהעג

 בָאה ךיא יו --- טייקרעטיב רעצנַאג ןַײז ַײב ןוא ,שטנעמ רעמַאזנייא ןַא זיא רע

 טשינ טָאה רע יװ .שטנעמ רעטכעלש ןייק טשינ -- טגַײצעגרעביא ךָאנרעד ךיז

 ַײב ןזַײװּוצסױרַא טלעֿפרַאֿפ טשינ סע טָאה רע סָאװ -- ,"לבעּפ, םעד טסַאהעג

 עשיסַאלק יד ןוֿפ ןעגנוניימ יד ףיוא :ײברעד ךיז קידנֿפוררַאֿפ ,טייהנגעלעג רעדעי

 זַא ,ןגָאז טשינ ךָאד ןעמ ןָאק -- ,תונושל עלעניגירָא ערעייז ןיא רעלעטשטֿפירש

 עכַײר יד טָאה רע ,טרעקרַאֿפ .עכַײר יד רַאֿפ סעיטַאּפמיס עסיורג טַאהעג טָאה רע

 ןלעטש יד קידנעטש קידנענָאמרעד ,טַאהעג טנַײֿפ רעמ ךָאנ עקיטכעמ יד ןוא

 סָאד; :לַאניגירָא ןשיכירג ןיא ייז ןגעוו ךיז טדער סע ואוו ,טנעמַאטסעט םעַײנ ןוֿפ

 יד וצ ןּפעלש ךַײא ךָאד ייז ןעוט סָאד ,ךַײא ןקירד סָאװ ,עכַײר יד ךָאד ןענַײז

 -גייה יד ןוא ןבעל עקיטנַײה סָאד טעטכַארַאֿפ טּפיוהרעביא טָאה רע ."סניד-תיב

 רעזדנוא ןוֿפ םעטסיס ןייק ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טכיש םוש ןייק .טַײצ עקיט

 -עג טשינ םיא טָאה טנַײה ןוֿפ ןבעל סָאד .ןלעֿפעג טשינ םיא זיא רעטלַא-טַײצ

 טָאה רע .רעקידנעייטש-ןסיורד ַא יו טליֿפעג ךיז רע טָאה --- ,ןעמעננַײרַא טלָאװ

 רע ןיהואוו ,טלעװ רעד ןיא טַײצ רעזדנוא ןוֿפ טעטערעג ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ךיז

 ןשינעעשעג ןוא םיׂשעמ וצ ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ןשטנעמ ןשיווצ ,טגנַאלַאב

 .טריסערעטניא םיא ןבָאה ןוא ןעוועג טנַאקַאב םיא ןענַײז עכלעוו

 יד ןוֿפ ןשינעעשעג עכעלטכישעג יד ןיא העידי עטיירב ַא טַאהעג טָאה רע

 רַאנ ןענַײז סָאװ ,ןלעוװק סיוא ןעמַאטש טזומעג טָאה סָאד ןוא -- ,ןטַײצ עשימיור

 טצענערגַאב זיא סָאװ ,דָאזיּפע ןכעלטכישעג ןדעי טָאה רע .ןעוועג טנַאקַאב םיא

 טָאה רע עכלעוו ,ןלַײטעד עגנעמ ַא טימ טרעכַײרַאב ,ןלעווק ענענַארַאֿפ יד ךרוד

 רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןיא ןטלַאהעג ױזַא רעבָא ,עיזַאטנַאֿפ רעכַײר ןַײז ןוֿפ טּפעשעג
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 בלַאה יוװ ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע זַא ,טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ,טַײצ ןוא ןָאזרעּפ

 ןשינעטשעג יד יװ ױזַא ,ןעגנולייצרעד ענַײז טכַאמעג קיבױלגַאב טָאה רע .רָאװ

 טלָאװ סע יו רָאנ ,קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ טימ טליּפשעגּפָא ןעוועג טינ ךיז ןטלָאװ

 ,רע טָאה ױזַא .יײברעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ַײב ,ןטכענ ןוֿפ הׂשעמ ַא ןעוועג

 -ַאמרעג; ןגעוו ןלײצרַאֿפ ןַײז ןיא ןטכַאלֿפעגגַײרַא סעּפע לָאמ עקינייא ,לשמל
 | .| .*ַאקילַאטיא ַאדנוקעס רעד ןוֿפ רימ ןוא, -- ?סוקינ

 ,טניוטשרעד רעביא םיא ךיא גערֿפ -- "רימ, טסייה סָאװ --
 רעטיול ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,ןָאיגעל ןטייווצ םעד ןיימ ךיא ,ָא ---

 ףיוא ןגָאלשעגסױרַא טָאה טייקטיור עטכַײל ַא ןוא ,ןגָאז רע טגעלֿפ --- ,רעמיור

 ,ןקַאב ענעלאֿפעגנַײא ענַײז

 ,ןוֿפרעד טדערעג רעמ טשינ ןבָאה רימ

 ןכַאמ וצ טיירג זיא רע ןכלעוו רַאֿפ ,ןדַיי ןַײז ךיז טָאה טימעסיטנַא רעדעי יו
 ךיא ."דִיי רעכעלנעזרעּפ סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןרָאװעג ךיא ןיב ױזַא ,םַאנסיוא ןַא
 ןַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,"סוֿפעזָאי; -- ןעמָאנ םעַײנ ַא םיא ַײב ןגירקעג בָאה
 קַאז ןייק יקסמָאדַאיװ ןַאּפ טלָאװ ןסוֿפעזָאי רַאֿפ לַײװ ,גנונעקרענָא ןוֿפ קורדסיוא
 םיוק .רימ ןָא ןבעל רעמ טנָאקעג טינ טושּפ טָאה רע .ןעמונעג טשינ שטשרָאב
 גָאט ןטייווצ ןֿפױא ןיוש םיא ןוֿפ ךיא בָאה ,ןעמוקעג טשינ טנוװָא ןייא ךיא ןיב
 וצ ןדנובעגוצ ןרָאװעג ךיוא ןיב ךיא זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא .ךעלווירב ןגירקעג
 ,ןעגנולייצרעד ענַײז וצ ךיז ןרעהוצוצ טַאהעג ןרעג רעייז ךיא בָאה לּכ -םדוק .םיא
 .טנרעלעג ליֿפ רעייז םיא ןוֿפ בָאה ךיא ןוא גנודליב עסיורג ַא ןסעזַאב טָאה רע
 ןיא ,רוטַארעטיל רעשיסַאלק ןוֿפ קעטָאילביב עכַײר ַא טגָאמרַאֿפ ךיוא טָאה רע
 -עג טזָאלעג ןרעג רימ טָאה רע רעכלעוו ןוֿפ ,ןעגנוצעזרעביא ןיא ןוא לַאניגירָא
 .ןבָאה טֿפרַאדַאב בָאה ךיא עכלעוו ,ןלעטש עקיטיינ יד רימ ןזיוועגנָא ןוא ןסינ
 רענעי וצ לעיצעּפס ןוא ןטײקכעלמיטרעטלַא יד וצ סערעטניא רעמַאזניימעג רעד
 ןעגנואיצַאב ןוא ןעגנוניימ ערעזדנוא ןדיײשרַאֿפ יו ,שדקמ-תיב ןטייווצ ןוֿפ טַײצ
 טימ טבעװעגנעמַאזוצ עדייב זדנוא ןבָאה ,ןשינעעשעג יד וצ ןעוועג טשינ ןענַײז
 -ַאכ רעטנשקעעגנַײא ,רענעסיברַאֿפ ןַײז טָאה םעד ץוחַא .םעדעֿפ עקידתוֿפּתושב
 טײקיזַאלסימָארּפמָאק עשיטָאשיקדןָאד ןַײז : ןֿפורעגנָא סע טלָאװ ךיא -- רעטקַאר
 ליֿפױװ ,רימ ַײב ןֿפַאשעג ,טמַאזנײארַאֿפ ןוא םיאנוׂש טכַאמעג םיא טָאה עכלעוו --
 שלענָאיצַאסנעס, ענַײז .םיא וצ גנוטכַא עסיוועג ַא ,ןוט ייוו טשינ רימ לָאז סע
 -יא ךיז ךיא בָאה -- טכַאמעג םש ןטכעלש ַאזַא םיא ןבָאה עכלעוו ,"ןעגנוקעדטנַא
 -ןסערעטניא םענעברָאדרַאֿפ ,ןקיליוזייב ַא ןוֿפ טשינ ןעמַאטש -- טגַײצעגרעב
 ,(ןעגנוקעדטנַא ענַײז ןוֿפ ,טגָאזעג סנייטשימ ,טַאהעג ךעבענ רע טָאה סָאװ) טסול
 ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןינע םעד רַאֿפ םזַאיזוטע ןשיטַאנַאֿפ ,ןװִיַאנ ַא ןוֿפ רָאנ
 ,יוג רעדעי יו טקנוּפ .טײקמערָא ןַײז טרירעג ךיוא ךימ טָאה סע .טריסערעטניא
 וצ יו ,םילכאמ עשידַיי וצ טסול עסיורג ַא טַאהעג רע טָאה ,טימעסיטנַא ןַא וליֿפַא
 ךיא ואוו ,ןסַאג עשידִיי יד ןוֿפ ןעגנערב םיא געלֿפ ךיא ,טכורֿפ רענעטָאברַאֿפ ַא
 -ןרָאק ,הלח רעשידִיי ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז סָאװ ,תונּתמ עניילק ,טניואוועג בָאה
 ַא ךיוא לָאמ טֿפָא .עקרעגוא עטרעױזעגנַײא ןַא לָאמַא ,גנירעה ַא לָאמַא ,טיורב
 עגנַאל יד ןיא ייט טימ ןרעצרַאֿפ עדייב ןגעלֿפ רימ סָאװ ,טשרואוו ןשידִיי לקיטש
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 -סיוא טלעֿפרַאֿפ טשינ רימ טָאה רע ,ןעמַאזוצ טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,ןטנוװַא

 טשינ טָאה טרָאװ טוג ַא) רעטרעוו ןייק טימ טשינ ,טײקרַאבקנַאד ןַײז ןקירדוצ

 רָאנ ,(הללק ַא טימ ןעוועג טלגיזרַאֿפ ןטלָאװ ייז יװ ,ןּפיל ענַײז ןזָאלרַאֿפ טנָאקעג
 טסעג ענעטלעז עכלעזַא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןעלכיימש טימ ןוא ןקילב עטוג ךרוד

 ,םינּפ ןַײז ףיוא

 בָאה ךיא .טַאהעג ץיה סיורג ןוא ךיז טליקעגוצ ,ןרָאװעג קנַארק ר זיא לָאמַא

 טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ןשידִיי ןטנַאקַאב ַא טכַארבעג ,געט עכעלטע טגעלֿפעג םיא

 רע .טכענ רָאּפ ַא םיא ַײב ןעוועג ןיב ךיא ,ןטּפעצער טימ טגרָאזרַאֿפ ךיוא םיא

 רע :ןעװעג הדומ ךָאנרעד רימ טָאה רע זַא ,ןוֿפרעד ןעוװעג טרירעג ױזַא זיא

 ןוֿפ לָאר יד ןליּפש וצ ןַײז קיאעֿפ לָאז דיי ַא זַא ,ףיורעד טכירעג טשינ ךיז טָאה

 ,רענַאטירַאמַאס ןטוג ַא

 "נָא ןליוו רעזדנוא ןגעק רָאג רשֿפא ןוא ,ןליוו רעזדנוא ןָא ךיז ןבָאה ױזַא טָא

 רימ .ןעגנואיצַאב ערעכעלדניײרֿפ לָאמַא סָאװ זדנוא ןשיווצ ןֿפַאש וצ ןביוהעג

 רעד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,טַײלסדנַאל ייווצ יו ןעמוקעגרָאֿפ עדייב ךיז ןענַײז

 ןדמערֿפ ַא ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ ךיז ייז ןעניֿפעג לָאמ ַא טימ ןוא טגירקעגמורַא םייה

 יו טקנוּפ .טלעוו רעד ןוֿפ קע ןרעדנַא ןַא ףיוא ןשטנעמ עדליוו ןשיווצ ,לזדניא

 םיא טזַײװ רעכלעװ ,שטנעמ ןטסעב ןטשרע םוצ ךיז טרעמאלק רעמַאזנייא רעדעי

 עטקערטשעגטסיוא יד סיוא טצונ רעקנַארק רעדעי יו טקנוּפ ; טייקיליוו סױרַא

 ,ךיז וצ ןֿפַאלקשרַאֿפ וצ רעטער ןַײז ןוֿפ רעּפרעק ןצנַאג םעד ידּכ ,ףליה ןוֿפ טנַאה

 עטֿפַאהֿפמַארק ענַײז טימ רימ ןָא ךיז טּפַאכעגנָא יקסמָאדַאיװ ןַאּפ טָאה יוזַא--

 ,טזָאלעגּפָא טשינ רעמ ךימ ןוא רעגניֿפ

 זַא ,טרעהעג ךיא בָאה םיוק -- רימ טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא

 קיאורמוא ךיא ןיב ,טעב ןוֿפ ןײגסױרַא טשינ ןָאק רע ןוא טוג טשינ ךיז טליֿפ רע

 זַא ,ןעזעגמורַא נילצולּפ ךיז ךיא בָאה ױזַא ןוא ,םיא וצ ןלַײא טזומעג ןוא ןרָאװעג

 -גייא סָאד ןיב ךיא ןוא שטנעמ רענעכָארבעצ ,רעטלַא ןַא טגיל טנעה ענַײמ ףיוא

 טלָאװ'כ יו ,טליֿפעג בָאה ךיא .ןבעל ןַײז ןיא טָאה רע סָאװ ,טלַאהנָא לקיטש עקיצ

 ,םיא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב רעמ ךיז טנָאקעג טשינ ןוא ןרָאװעג טפונקרַאֿפ טיא טימ

 ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ןעוו ,ןטנוװָא עטעּפש יד ןיא ןעוועג רעבָא זיא עטסגרע'ס

 ארומ טלָאװ רע יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ךיז וצ ןײגמײהַא ןוא ןזָאלרַאֿפ וצ םיא

 ךימ טגעלֿפ רע ןוא ,טכענ צזָאלֿפָאלש יד ךרוד ךיז טימ ןַײז וצ ןײלַא טָאהעג

 יװ ,ןעוועג טשינ זיא רע ץלָאטש יוװ ,ןַײרַא ןהעש עטעּפש יד ןיא זיב ןטלַאהרַאֿפ

 ןַײז ןזיײװסױרַא סָאד ךיז רעביא ןעגנערב וצ ןעמוקעגנָא טשינ םיא סע רעווש

 זיא סע ןעוו .ןוטעג ךָאד סָאד רע טָאה -- ,שטנעמ ןרעדנַא ןַא ןוֿפ טײקיגנעהּפָא

 רימ ַײב ןטעבעג טעמּכ ךיז רע טָאה ,ןזָאלרַאֿפ םיא לָאז ךיא זַא ,טַײצ יד ןעמוקעג

 ,ןבַײלברעביא ךָאנ לָאז ךיא זַא ,דניק ןיילק ַא יו

 ,ןבעל ןַײמ טימ ,ןריסערעטניארַאֿפ וצ רימ טימ רעטנענ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע

 טָאה לּכ-םדוק .ןעיצרעד ַײנסֿפױא ןעמענ וליֿפַא ךימ טלָאװעג ,ןעידוטש ענַײמ טימ

 טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,י:ברעד --- ,ןילּפיצסיד עשימיור רימ ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ רע

 ןוֿפ סָאװ ,םעד ןיא קידלוש ןענַײז ,ןדִיי ,רימ זַא ,ןענָאמרעד וצ ךימ טלעֿפרַאֿפ

 -ןריזיאַאדוי סָאד ןכלעוו ,רעטקַארַאכ רעשימיור רעד ןדנואושרַאֿפ זיא טלעוו רעד

 טָאה ,שטנעמ ןעמערָא םעד ,רימ ןיא ןוא .טכַארבעגרעטנוא טָאה םוטנטסירק עקיד
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 "וצ דייר ענַײז עלַא בָאה ךיא .םוטרעמיור סָאד ןריוויטלוק ַײנסֿפױא טלָאװעג רע
 ,טײקכעלדנַײרֿפ ןוֿפ ןלַארטש עמערַאװ יד טליֿפרעד בָאה ךיא םערָאװ ,ןעמונעג

 ףירגַאב ןקיזָאד םעד םיא וצ טנַאקעג טָאה ןעמ טַײװ יו ףיוא) וליֿפַא עביל ןוֿפ

 יד ךרוד ןעילגוצכרודַא ןביוהעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה עכלעוו ,(ןדנעװנָא

 .ןעוועג טרעימעגנַײא זיא המשנ ןַײז עכלעוו ןיא ,טנעװ עקיזַײא ,עטלַאק

 ביײהנָא ןיא טדערעג ליֿפ ױזַא טָאה רע ןכלעוו ןוֿפ ,טּפירקסונַאמ ןטמירַאב םעד

 ענַײמ רַאֿפ ןעז וצ ןעמוקַאב טשינ ץלַא ךָאנ ךיא בָאה ,טֿפַאשטנַאקַאב רעזדנוא ןוֿפ

 -עג ךיוא ךיא בָאה .םיא ןגעוו טנָאמרעד טשינ רעמ טּפיוהרעביא טָאה רע ,ןגיוא

 לָאמ טֿפָא טציא ךימ טָאה רע רעבָא .ףיורעד ןעמוק ןיילַא טעוו רע זיב ,ןגיווש

 ןוֿפ ןבעל ןטימ ןוט וצ ןבָאה סָאװ ,םינינע עשידַיי ןגעוו ןגערֿפוצסיױא ןביוהעגנָא

 ןַײמ וצ טקרעמַאב רעבָא בָאה ךיא .שדקמ-תיב ןטייווצ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןדִיי יד

 .ןכַאז עלַא יד ןגעוו העידי עסיורג דנלַאֿפֿפױא ןַא טָאה רע זַא ,גנורעדנואוורַאֿפ

 -וקמ עשידִיי יד ןוֿפ ןסייוו עלַא רימ סָאװ סָאד טסואוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה רע

 -ַאב ,רילָאק ענעגייא ןַא םינינע יד וצ ןבעגעגוצ קידנעטש טָאה רע רעבָא ,םיר

 יד ןעגנערב ןוֿפ םיגהנמ יד טסואוועג :ןלַײטעד עטנַאקַאבמוא טימ ייז טרעכַײר

 ןוֿפ ,רוּפּכ -םוי ןיא סעינָאמערעצ יד ןוֿפ ,ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא ןטכורֿפ עטשרע

 סע ןענַאװ ןוֿפ ,ןרעדנואוו טזומעג לָאמטֿפָא ךיז בָאה ךיא .הבאושה תיב תחמׂש

 ? טסואווַאבמוא זיא סע סָאװ ,סָאד רע טּפעש ןענַאװ ןוֿפ ,ןסיוו ַאזַא םיא וצ טמוק

 םילודג םינהּכ יד וצ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו טגערֿפעג וליֿפַא ךימ רע טָאה לָאמ ןייא

 ףניֿפ טָאהעג טָאה רעכלעוו ,ןנח לודג ןהּכ ןטלַא םעד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןוא

 ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .םילודג םינהּכ עלַא ,םעדייא ןייא ןוא ןיז

 רעטלַא רעד; ןוא ,ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ תרצנ ןוֿפ עושי זיא ,אֿפיײק ףסוי ,םעדייא ןַײז

 טימ טגיילעגוצ רע טָאה -- ..."ןירעד ןעוועג קידלושמוא ױזַא טשינרָאג זיא

 ,לכיימש ַא

 ןיא םיא ַײב טכַאנ-רעטניוו ַא ןיא ןסעזעג ןענַײז רימ ןעוו ,לָאמ שרעדנַא ןַא

 בָאה ךיא סָאװ ,הלח טימ ייט לזעלג ַא ַײב טמערַאװעג ךיז ןבָאה רימ ןוא בוטש
 טניֿפעג סע יצ ,גנילצולּפ ךימ רע טגערֿפ ,לַאטרַאוװק ןשידִיי םעד ןוֿפ טכַארבעג
 "ןכראיליכ,יד ןוֿפ ןעמענ יד ןלעווק עשידִיי יד ןיא ןבירשרַאֿפ ואוו-ץעגרע טשינ ךיז

 ,ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעד ףיוא םילשורי ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,(ןרָאטַאנרעבוג)

 שדקמ"-תיב ןרעביא רעעזֿפױא יד ,ָאיג .טגערֿפעגרעביא ךיא בָאה -- ? ?ןכרַאיליכ,

 ןעמענ יד רָאנ ןענעק רימ ,ןוֿפרעד טרעהעג טשינ בָאה ךיא; -- *! םילשורי ןיא
 ןעמענ יד ךיוא ןענעק רימ .ןבירשַאב טָאה סוֿפעזָאי סָאװ ,םילודג םינהּכ יד ןוֿפ
 ואוו-ץעגרע ךַײא ַײב טשינ טייטש; --- ? ןכרַאיליכ רעבָא ,ןרָאטַארוקָארּפ יד ןוֿפ

 ןוֿפ ןעמָאנ רעד טנָאמרעד ואוו-ץעגרע טשינ טרעוו יצ ,ןלעווק יד ןיא ןבירשרַאֿפ

 ןייק בָאה ךיא ,ןיינ, --- .ןסיוו וצ קירעגַײנ רע זיא --- 7? סוילענרָאק 'ךרַאיליכ' ַא

 ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפיױה םעד ןוֿפ ץוחַא ,טרעהעג טשינ ןעמָאנ םעד ןוֿפ לָאמ
 --- .ּפָא םיא ךיא רעֿפטנע -- ?טנעמָאטסעט םעַײנ ןיא טנָאמרעד טרעװ רעכלעוו
 ,טנעקעג טוג ךעלנעזרעּפ ךיא בָאה םעד ,םוחנ רֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה םעד טשינ ,ןיינ;

 ךרַאיליכ םעד ןיימ ךיא רָאנ ,ןעמוקעגנעמַאזוצ לָאמ טֿפָא םיא טימ ךיז ןיב ךיא -

 -עג טָאה ןוא ?ָאינָאטנַא; גנוטסעֿפ רעד רעביא טצעזעג ןעוועג זיא סָאװ ,סוילענרָאק -
 סויטנָאּפ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא םילשורי ןיא שדקמ-תיב ןרעביא ןעזֿפױא סָאד טַאה
 *! סוטַאליּפ
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 רעייז ןעמוקעגרָאֿפ רימ זיא רע ןוא ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ םעד טקוקעגנָא בָאה ךיא

 "עצ ןעוועג ןענַײז ּפָאק ןֿפױא רָאה עטלייצעג ענַײז .קיטכעדרַאֿפ ןוא טרעדנערַאֿפ

 טלקניֿפעגסױרַא ןבָאה ייז ,טצנַאלגעג ענדָאמ סעּפע ןבָאה ןגיוא ענַײז ,טרעביוש

 טרעיובעגנַײא ףיט ןסעזעג ןענַײז ייז עכלעוו ןיא ,ןדנַאר עצרַאװש עֿפיט יד ןוֿפ

 ןוא קנַארק זיא רע זַא ,טניימעג בָאה ךיא .רעַײֿפ ןדנוצעגנָא קידרעביֿפ ַא טימ

 ןַײז ןוֿפ ןטלַאהּפָא ,םיא ןליטשנַײא ,ןקיאורַאב טלָאװעג םיא בָאה ןוא ,ץיה טָאה

 םיא בָאה ךיא .ָאּפמעט ןדליוו ַא טימ בוטש רעד רעכיא ןֿפױלמורַא ןשיגרענע

 עקיזָאד יד רעביא ןריטוקסיד טשינ טציא ןלָאז רימ ,רעכַײלג זיא סע זַא ,טגָאזעג

 "רַאֿפ וצ ןעמונרַאֿפ ךיוא ךיז בָאה ןיילַא ךיא .ןֿפָאלש ןגייל ךיז לָאז רע ןוא ןגַארֿפ

 ,ןרָאװעג רעבָא ךיא ןיב טשַאררעביא יװ .ןעוועג טעּפש זיא סע ,בוטש ןַײז ןזָאל

 "גיֿפ עטרַאדעגסיױא עקיכָאנק ענַײז טימ טּפַאכעגנָא גנילצולּפ ךימ טָאה רע ןעוו

 "עגנָא ךימ טלָאװ ןנמ-רב ַא ןוֿפ טנַאה ַא יו ,ליֿפעג סָאד טַאהעג כָאה ךיא --- רעג

 ,"!ןביילב ָאד; :עמיטש רעקידנשרעה ַא טימ ןלױֿפַאב רימ טָאה רע ןוא --- ,טריר

 ,טצעזעגקעװַא ,טרָא ןַײמ ףיוא ןייגוצקירוצ ןעגנואווצעג עקַאט ךימ טָאה רע ןוא

 ךימ טָאה ןוא ,שיט ןרעטניה ץַאלּפ ןכעלנייוועג ןַײז ףיוא רימ רעביאנגעק ךיז

 טשינ ןכלעזַא לָאמ ןייק ךָאנ םיא בָאה ךיא ,טקוקעגנָא קידנשרָאֿפ ןוא קיטשרוד

 ןקַאב-ןכָאנק עסיורג ענַײז ,ןעוועג ךיילב ךעלנייוועגרעסיוא זיא םינּפ ןַײז .ןעזעג

 רעניד ןַײז ןוֿפ ןטינשעגסױרַא טײקֿפרַאש-טעלעקש רעקידארומ ַא טימ ךיז ןבָאה

 -גצנַאלג עקנַארק יד םינּפ טיוט ןייז ןבָאה טשרעהַאב : טיוה רעקידנעגנעהּפָארַא

 יד סיוא טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעד ןוֿפ טלַארטשעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עקיד

 -נורדעגכרודַא קידנשרָאֿפ ןוא גנַאל ךימ טָאה רע ,ןדנַאר-רעבירג עצרַאװש עֿפיט

 ץנַאג ַא רעבָא ,ןקיאור ַא ןיא ןֿפורעגנָא רימ וצ ךיז ךעלדנע ןוא ,ייז טימ ןעג

 ,םענייא ןוֿפ ןָאט ַא ,טנעקעג טשינ םיא ַײב ךָאנ בָאה ךיא ןכלעוו ,ןָאט ןטרעדנעעג

 : ןֿפָארטש ןריֿפוצסיױא ןוא ןלעֿפַאב וצ טכַאמ טָאה סָאװ

 טסָאה ,ןָא טוג ךימ קוק -- ךימ רע טגערֿפ --- דַיי ,טשינ ךימ טסנעקרעד וד ---

 ןיא ןטערטנַײרַא עטרָאהָאק ןַײמ ןוֿפ ץיּבש רעד ןיא ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךימ

 ? ךַײא ןשיווצ ןכַאמ וצ גנונעדרָא ידּכ ,שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןכעלרעניא םעד

 ,ןגיוושעג בָאה ךיא

 ,אנָאלַאקשַא עטרָאהָאק רעד ןוֿפ ךרַאיליכ רעד ,סוילענרָאק ךָאד ןיב ךיא --

 סויטנָאּפ ןוֿפ רעטערטרַאֿפלעטש רעד ,ָאינָאטנַא רעד ףיוא טרינַאיצנַאטס עכלעוו

 ןיא ןעזעג ךימ וטסָאה ?דִיי ,ךימ טסנעקרעד וד ,גָאז !םילשורי ןיא סוטַאליּפ

 ?ןֿפָאלעג געו םעד סיוא עלַא טנעז ריא ןעוו ,שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה"ןדייה

 טשינ ארומ ןייק םיא רַאֿפ בָאה ךיא .ןעמונעגמורַא ךימ טָאה ליֿפעג ענדָאמ ַא

 ןעוועג זיא'ס רָאנ ,ןקָארשעג טשינ ךיוא ךימ טָאה רע ןוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טַאהעג

 טקעד רע סָאװ ,םעד בילוצ טייקכעלמעווקַאבמוא ןַא ןוא דיילטימ ןוֿפ ליֿפעג ַא

 -וצסיוא ןבירטעג ךימ טָאה סָאװ ,רעבָא טייקירעגַײנ יד ,דוס ןַײז רימ רַאֿפ ףיוא

 ןוא ,טרָא ןַײמ וצ טנַאּפשעגוצ ןטלַאהעג ךימ טָאה ,רעכלעזַא זיא רע רעוו ןעניֿפעג

 ךימ ןָאק ליּפש יד רעכלעוו ןיא ,ערוטנַאװַא ןוֿפ רַאֿפעג רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 םיא ןֿפלָאהעגטימ ןוא טלבמָאבעגוצ ליומ בלַאה ַא טימ ךיא בָאה ,ןבַײרטנַײרַא

 ,םיא טריֿפרַאֿפ עיזַאטנַאֿפ עקנַארק ןַײז רעכלעוו ןיא ,עלָאר רעד ןיא ןּפוטשנַײרַא
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 רעד ןוֿפ סוילענרָאק ,ךַײא ןעקרעד ךיא -- טרעֿפטנעעג ךיא בָאה -- ָאי --
 .ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ

 ןומגה : ךימ ןרילוטיט םילשורי ןיא ןדִיי יד ? דיי ,ךימ וטסרילוטיט ױזַא --

 | | ּ! סוילענרָאק

 ? סוילענרָאק ןומגה ,ָאי --

 - ,םינּפ ןַײמ ןיא טקוקעגנַײא רעטַײװ ךיז טָאה רע
 ,רָאה עצרַאװש עטלזַײרקעג יד ?ןעזעג לָאמא טשינ ןיוש ךיד ךיא בָאה --

 -ַאבמוא טשינ רימ זיא םינּפ עכיילב סָאד ןוא לדרעב עקידנצָארּפש עגנוי סָאד
 ןעוועג טשינ וטסיב -- .ןגיוא ענַײז טימ טרעבקעעגרוד ךימ רע טָאה --- טנַאק
 ,לודג ןהּכ ןגעק ןֿפורסיױא ןכַאמ וצ טגַאװעג ןבָאה עכלעוו ,סרעריֿפנָא יד ןשיווצ
 תרצנ ןוֿפ עושי םעד טּפעלשעג ןבָאה רימ ןעוו ,וליֿפַא םיור ןגעק ,ןסוטַאליּפ ןגעק
 ןעוועג טשינ וטסיב ?עטָאגלַאג רעד ףיוא ץַײרק םוצ ןיורק-רענרעד רעד טימ
 ,ןטייק-ןרענָאיגעל ערעזדנוא ךרוד ןסַײרכרוד טוואורּפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ
 -ָאיגעל עווַארב ערעזדנוא ןבָאה ? ןגָאלשוצּפָא ןרעלא רעלדנעטשֿפױא םעד ידּכ
 ,ָאי ? ןטלַאהוצּפָא ךַײא ידּכ ,ןדרעווש עצרוק ערעייז ןצונַאב טֿפרַאדַאב טשינ ןרענ
 יו .ןרָאװעג טלעטשעג רימ רַאֿפ ךָאנרעד טסיב וד ,ָאי !טנעקרעד ךיד בָאה ךיא
 קנעדעג ךיא ,םינּפ עבלעז סָאד ,ָאי .ןנחוי ,ָאי !ןנחוי --- ? ןֿפורעג ךיד ןעמ טָאה
 ,..טנַײה זיב ךָאנ סע

 טָאה טייקירעגַײנ ןַײמ יו ןוא ,טַײװ וצ לסיבַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ליּפש יד
 "עג ךיז ךיא בָאה ,ןרעה וצ םיא רעטַײװ רימ ןיא טנערבעג טשרוד ַא יו טשינ
 ךיא ;דוס ןַײז ןרעוו וצ רָאװעג ןוא טײקנַארק ןַײז ןצונוצסיוא טשינ טקרַאטש
 :ןקעװ וצ ןביוהעגנָא רעבירעד םיא בָאה

 ריא ,ףיוא טכאװ ?ריא טדער סָאװ ,יקסמָאדָאיװ ןַאּפ ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ---
 ...,טמולח

 -רעד ןוא עטכַאוװרעד ,ענעֿפָא רָאּפ ַא ןעגנעה רימ ףיוא זַא ,טליֿפרעד בָאה ךיא
 ,טלּפענרַאֿפ ,טרעמולשרַאֿפ ןעוועג ןגיוא יד ךָאנ ןענַײז טשרע םוצ .ןגיוא ענעקַארש

 -ןגיוא יד ןטימ ןיא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,ןעלּפַא יד ןבָאה רעמ לָאמַא סָאװ רָאנ
 -רעײלשרַאֿפ ַא ןעגנָאהעג זיא סע עכלעוו רעביא ןוא גנוגעווַאב םוש ןָא ןעלסַײוװ
 ןוֿפ סױרַא רעמ ייז ןענַײז לָאמַא סָאװ ;ןבעלַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז ,רעמולש רעט

 יז ןוא ,טעשזדנָאלבעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןענַאיגער-טכַאנ עטנַאקַאבמוא יד
 ןרָאװעג רעקיטכיל ןענַײז ייז ,טײקלַאער רעקידתושממ רעד ןיא ןַײרַא ןענַײז
 ,רענעקָארשרעד ץלַא ,רעסערג ץלַא ,ןעמונעגנָא ןבָאה יז ןבעל רעמ סָאװ רָאנ
 -ַאיװ ןַאּפ רעד יוװ ,ליֿפעג סָאד טַאהעג בָאה ךיא ,ןרָאװעג ייז ןענַײז רעטכַײֿפ ץלַא
 קינייװעניא ,ןרערט ענעעזעג-טשינ טימ ליטש רעד ןיא טנייוועג טלָאװ יקסמָאד
 -רעדמוא ןַא ,רענעגיוצעגסיוא לָאמַא סָאװ ןרָאװעג זיא םינּפ ךיילב ןַײז .ךיז ןיא
 ןוֿפ ןשינעטלעהַאב עקידנטָאש יד ןיא ןגרָאברַאֿפ ךיז טָאה רעיורט רעכעלטנירג

 -עשיק-ןקעלֿפ עצרַאװש לָאצ ַא ןָא יז ןיא רעמ ךָאנ ,ןשטיינק-ןרעטש עֿפיט ענַײז
 ןדנַאר-ןגיוא יד םורַא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעברָאט-ןרערט ןוא ךעל
 עבמַאג ןַײז ,ןלַאֿפעגנַײא רעמ ןרָאװעג ןענַײז ןקַאב ענעטינשעג ךעלגנעל ענַײז
 ןלַאֿפעג לגילֿפ ענעסָאשעגרעטנוא יװ ןענַײז סעצנָאװ עֿפַײטש ענַײז ,רעגנעל

 ךימ טציא טשרע ןוא טקוקעגנָא ךימ טָאה רע ,ןּפיל עקידנעגנעהּפָארַא יד רעביא
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 רעד .ןֿפָא ןבילבעג זיא סע ןוא ,ןדער וצ ליומ סָאד טנֿפעעגֿפױא טָאה רע .ןעזרעד

 ףיוא ןלַאֿפעג זיא ,טלעֿפעג ןבָאה ליֿפ עכלעוו ןוֿפ ,ןייצ עטכַאמעגנַײרַא ןטסַאק

 וצ טֿפול רָאנ ןענוֿפעג טשינ רעטרעוו ןייק רָאנ טשינ טָאה רע .סעלסָאי ענַײז

 יו ,ךיז טימַאב רע יו ,טקרעמַאב בָאה ךיא .טלעֿפעגסיױא ךיוא םיא טָאה ןעמעטָא

 יװ ,ןעזעג בָאה ךיא .סערדזָאנ עטיורג ענַײז ךרוד ןּפעשוצנָא טֿפול ,רעקיטשרָאד ַא

 -טיוה ןַײז ןיא ּפָאנק ןטצרַאטשעגסױרַא ןרַאד םעד ךרוד טייג םָארטש-טֿפול רעד

 וצ ןגיוצעגסיוא רעגניֿפ עטֿפַאהֿפמַארק ענַײז טָאה רע ,זדלַאה םעניד ןקירבַאלש

 קידנעלמַאטש .ןֹוא טֿפול ןענוֿפעג רֶע טָאה ךעלדנע .ןעמונעגקירוצ ייז ןוא רימ

 :טגָערֿפעג ךימ רע טָאה ,ןרעטיצֿפױא ןוא סעּכ ,גנוגערֿפױא רַאֿפ

 | ? ָאד טסיב ֹוד --
 ,ָאל ----

 ? טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,טרעהעג טסָאה וד ןוא ---

 ,טיוועג ---

 סָאװ ,קילב ןַײז טימ טרעכעלעגכרוד ךימ ,ןגיושעגליטש טונימ ַא טָאה רע

 ,ןרָאװעג רעֿפרַאש לָאמַא סָאװ זיא

 !ןײגטױרַא ןענַאד ןוֿפ רעמ טשינ טסנָאק וד =

 .םיא ךיא גערֿפ -- ? ריא טניימ סָאװ ---
 ! ןזָאלרַאֿפ רעמיצ סָאד רעמ טשינ טסנעק וד ,דוס ןַײמ טרעהעג טסָאה וד ---

 ,טױרטרַאֿפ טשיגרָאג רימ טָאה ריא 1 דוס ַא רַאֿפ סָאװ --

 ,רעגניֿפ עטֿפַאהֿפמַארק טימ ןוא ,ךיז ןיא תוחוּכ גונעג ןענוֿפעג ךעלדנע טָאה רע

 ,לוטש ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז רע טָאה טייקשיגרענע רעזעוורענ טימ

 ַא ןיא יו ןסָאלשרַאֿפ רימ ַײב טבַײלב דוס רעַילא זַא ,ךַײא רעכיזרַאֿפ ךיא --

 | .ןוֿפרעד ןרעוו רָאװעג טשינ טעװ שטנעמ רעקידעבעל ןייק ,רֿבק

 ,רע טרימַאלקעד -- !טיוט םעד ךרוד ןרעוו טעמתחרַאֿפ רָאנ ןָאק דוס רעד --

 טָאה רעכלעוו ,ןָאט ןשלַאֿפ ,ןטכַאמעג ַא ןיא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה סע יוװ

 עטסגרע סָאד .טליּפשעגּפָא טָאה רע סָאװ ,עידעמָאק יד ןסירעגֿפױא קידתוידזכַא

 ,ריט רעד וצ וצ טייג רע סָאװ ,זיא |

 ? ריא טוט סָאװ --

 ! ךימ ליב ,וטסכיילב ָאד ---

 וצ ךָאנ קנילֿפ םיא לַײא ךיא ןוא ,טיוא ךיא ףור ? ןַײא ךַײא טלַאֿפ סָאװ ---

 ,ןסילשרַאֿפ וצ יז ןרעטש םיא ליוװ ןוא ריט רעד

 -נַײא שיײלֿפ ןַײמ ןיא לגענ עקידרעַײֿפ טימ ךיז ןבָאה רעגגיֿפ עטֿפַאהֿפמַארק

 | .ןטענקעג
 ! רימ טימ וטסביללב ָאד זַא ,טגָאזעג ךָאד בָאה ךיא --

 "ַאב רעשיגרענע ןַא טימ ךיז בָאה ךיא --- ? ןַיײא ךיַײא טלַאֿפ .טָאװ רעבָא ---

 טעּפמיא רעד רָאנ סָאװ ,ןבעגעג ּפִא סיוטש ןטוג ַא םיא ,םיא ןוֿפ טַײרֿפַאב גגוגעוו

 ,טכַארבעגסױרַא רימ ןוֿפ טָאה סעּכ ןַיײמ ןוֿפ

 -מוא טשינ ריש זיא ןוא ,רערוּכש ַא יװ סיֿפ יד ףיוא טלקַאװעג ךיז טָאה רע

 .טּפַאכעגרעטנוא טשינ םיא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןלַאֿפעג

 ,תודוס ערעַײא ןלײצרַאֿפ רימ טלָאז ריא זַא ,ןטעבעג טשינ ךילא בָאה ךיא --

 .ןקיאורַאב ךיז ריא טעוװ ,סיוא ךַײא טֿפָאלש ,טױרטרַאֿפ ןײלַא רימ םיא טָאה ריא
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 ? וטסייג ןיהואוו ,ייטש ,ייטש ---

 םיא ךיא גָאז -- טנוזעג טשינ טנעז ריא .ךַײא טימ ןַײז רעמ טשינ ליוו ךיא --

 ,ריט רעד ַײב קידנעייטש ןיוש

 ןַאּפ טָאה -- !טעבנגַאב ךימ טָאה דיי רעד !טעבנגַאב ךימ טָאה דִיי רעד ---

 .ןעַײרש וצ ןביוהעגנָא יקסמָאדַאיװ

 ענַײז ןרעהרעד טשינ ןלָאז םינכש ידּכ ,ריט יד טכַאמרַאֿפ קירוצ בָאה ךיא

 ןוא ריט רעד ןוֿפ טריֿפעגקעװַא ,טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא םיא בָאה'כ .ןדלַאװג

 טזָאלעג ןוא דניק ַא יוװ ךַאװש ןעוועג זיא רע .לוטש רעד ףיוא טצעזעגקעוַא םיא

 ,ןוט ץלַא ךיז טימ

 -רַאֿפ ךיא .ןקיאורַאב ךיז טזומ ריא ,קנַארק טנעז ריא ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ---

 טשינ דוס רעַײא םענייק רַאֿפ לע ךיא זַא ,ןטייקילייה עלַא טימ ךַײא רעכיז

 .ךַײא טקיאורַאב ,ןעױרטרַאֿפ

 . ןבילבעג רע זיא ױזַא ןוא ,ןבָארגעגנַײא טנעה יד ןיא םינּפ ןַײז טָאה ןַאּפ רעד

 ,לוטש ןַײז ףיוא ןציז

 בָאה רָאדירָאק ןיא ,בוטש יד טזָאלרַאֿפ ןוא טונימ רָאּפ ַא טרַאװעגּפָא בָאה ךיא

 ךיז טוט סע סָאװ ,טכרָאהעגנַײא ךיז ןוא ריט רעד רעטניה טלעטשעג ךיז ךיא

 | .ןייועג ליטש ַא טרעהרעד בָאה ךיא .קיניײוװעניא

 ענַײמ ףיוא םיא ןעמונעג ןוא ןַײרַא בוטש ןיא קירוצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןיב ךיא

 --- ,ןגױאווַאב סיֿפ יד טימ םיוק טָאה ןוא ךַאװש ןעוועג זיא רע םערָאװ -- ,טנעה

 .טקעדעגוצ םיא ןוא טעב ןַײז ףיוא םיא טגײלעגקעװַא

 ,ןוט ץלַא ךיז טימ טזָאלעג ,דניק ןיילק ַא יו ,טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעד

 קנילֿפ ךיז בָאה ךיא .טֿפול רעַײרֿפ רעד ףיוא ןסיורד ןיא ךיא ןיב ךעלדנע

 עז רעמ ,סיוא ץלַא זיא זדנוא ןשיוצ זַא ,טמיטשַאב ךיז ַײב ןוא ,םײהַא טלַײאעג
 ,טשינ םיא ךיא

 רוס סיקסמָארַאיװ ןַאפ

 -ַאב ךיא בָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעוו ,ןרָאװעג ךיא ןיב טרעדנואוורַאֿפ יו
 -עג ןעוועג זיא רעכלעוו ,טקישעגוצ ווירב ַא יקסמָאדַאיװ ןַאּפ םעד ןוֿפ ןעמוק
 ,םיא ןגעק ןעמונַאב ךיז בָאה ךיא שטָאכ זַא; :ןָאט ןטלַאק ,ןֿפַײטש ַא ןיא ןטלַאה
 בָאה ךיא --- ,עסַאר ןַײמ ןוֿפ דילגטימ ַא ןוֿפ ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יו
 רימ ןגעק ןעלדנַאה וצ טיירג רע זיא ךָאד --- ,דוס ןַײז טעבנגעגסיױרַא םיא ןוֿפ
 םיא וצ ןעמוק לָאז ךיא ,ףיוא ךימ טרעדָאֿפ רע ןוא ,ןַײז לחומ רימ ןוא ךעלטסירק
 .ןבָאה סקיטיינ רעייז סעּפע וצ ךימ ףרַאדַאב רע ,גנוניואוו רעד ןיא

 ,טרעֿפטנעעגּפָא טשינ םיא בָאה ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 זיא לָאמ סָאד .טרעהעג םיא ןוֿפ רעדיוו ךיא בָאה םורַא טַײצ לקיטש ַא ןיא

 סָאד יו ,שרעדנַא ץנַאג ןעוועג ווירב ןוֿפ ןָאט רעד יא ןוא טלַאהניא רעד יא
 ןגעוו טשינ ךיוא ןוא טשינ ןיוש ךיז טדער הֿבנג ןייק ןגעוו .לָאמ עקידרעַירֿפ
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 "רעד .טנעדיצניא ןצנַאג םעד טּפיוהרעביא טגַײװשרַאֿפ רע .הליחמ רעכעלטסירק

 -כַײלג ךימ טָאה רע ןוא ,לַאטנעמיטנעס רעייז ןרָאװעג ןַאּפ רעד זיא רעבָא רַאֿפ

 יװ ױזַאק :רימ רע טבַײרש ווירב ןיא .טרירעג יא ןוא טרעדנואורַאֿפ יא קיטַײצ

 ןרָאװעג ןענַײז רימ טימ ןטֿפנוקנעמַאזוצ יד ןוא רימ וצ טניואוועגוצ ךיז טָאה רע

 עסיורג יד בילוצ ַײס ןוא טקנוּפדנַאטש ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ ײס ,קיטיינ םיא רַאֿפ

 םיא רַאֿפ זיא רימ טימ ןעקנַאדעג ןוֿפ שיוטסיוא רעד ;טֿפַאשנסיװ רעד רַאֿפ ןצונ

 ,ךימ רע טעב םעדכרוד -- ,ןורּכז ןַײז טשירֿפעגֿפױא ןבָאה ייז לַײװ ,ךעלצונ רעייז

 טכַאמ ווירב ןוֿפ ףוס םוצ * . ...םיא טימ ןטֿפנוקנעמַאזוצ ענַײמ ןעַײנַאב לָאז ךיא

 סָאד זיא סע תמא יװ ,טגַײצעגרעביא ךיז טָאה רע זַא ,טנעמילּפמָאק ַא רימ רע

 םַאנסיוא רעד ,טרעקרַאֿפ ,םַאנסיוא ןָא ללּכ ןייק ָאד טשינ זיא סע :טרָאװכירּפש

 וצ ךיז טַאהעג טייהנגעלעג יד ןטסעבמַא רע טָאה סָאד .ללּכ םעד ףיוא טזַײװַאב

 ,טייטש עדניימעג ַא רעקירעדינ סָאװ זַא ,טֿפַאשטנַאקַאב ןַײמ ךרוד ןגַײצרעביא

 .םידיחי יד --- ןעמַאנסיוא עריא ןענַײז רענַײֿפ ןוא רעלעדייא ץלַא
 ... רימ רַאֿפ טנעמילּפמָאק ַא ןַײז טלָאזעג טָאה סָאד

 ,רעֿפטנע ןַא ןָא טזָאלעג םיא לָאמ סָאד ךיוא בָאה ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ,ןגרָאמירֿפ ַא ןיא ןעוו ,ןרָאװעג רעבָא ךיא ןיב ןקָארשרעד ןוא טשַאררעביא יו

 רעד) סגָאטרַאֿפ ןטלּפענרַאֿפ ןוֿפ ןעגנולשרַאֿפ ןגעלעג ךָאנ זיא בוטש ןַײמ תעב

 ,(ךעלרעטצנעֿפ-ךַאד ענַײמ טקעדרַאֿפ טָאה ,ןלַאֿפעגנָא טכַאנַײב זיא סָאװ .,יינש
 -םעדיוב ןַײמ וצ ףיױרַא ןריֿפ סָאװ ,ּפערט עלָאמש יד ףיוא טרעהרעד ךיא בָאה
 טסוה ,טירט עקידנעלכיורטש ,ערעווש טימ ךיז טּפעלש רעצימע יװ ,לביטש

 גנוניואוו רעדנַא ןייק וצ ןבָאה ּפערט יד .עלעטסוה קיטכוזדניווש ַא טימ רעטנוא
 -רַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,רעמיצ-םעדיוב םענלצנייא ןַײמ וצ רָאנ יו ,טריֿפעג טשינ
 ןעמענייק בָאה ךיא .ןסַאג עשידִיי יז ןיא ףיט ,זיוה ןרעצלָאה טלַא ןַא ןיא ןעמונ
 םעד ןיא ןוא סיֿפ יד טימ ןרעּפלוטש םעד ןיא ,ירֿפ ױזַא רימ לב טרַאװרעד טשינ
 ,ןטנַאקַאב ַא סנַײמ ןוֿפ ךוזַאב ַא ןַײז לָאז סָאד זַא ,טנעקרעד טשינ ךיא בָאה ןטסוה
 ןַײמ ןיא םערָאװ ,רעגעלעג ןַײמ ףיוא םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ ןגעלעג ןיב ךיא
 ענרעצלָאה יד ךרוד ןזָאלבעגנַײרַא טניוו רעד טָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ ואוו ,רעמיצ

 ןיא טרילוקעּפש ןוא טרַאװעג בָאה ךיא .ןײטשוצֿפױא טלַאק וצ ןעוועג זיא ,טנעוו
 "רעד ךיז טָאה ךעלדנע .ןַײז ןָאק סָאד רעוו ,ןֿפערט טוװורּפעג ןוא קנַאדעג ןַײמ
 .רעד ךיא בָאה ,זיא סָאד רעוו ,עגַארֿפ ןַײמ ףיוא .,ריט ןַײמ ןיא ןּפַאלק א טרעה
 .ריט ןַײמ רעטניה טייטש יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעד זַא ,עמיטש רעד ןיא טנעק

 -עדרָא ןיא בוטש יד לסיבַא לעװ ךיא זיב ,ןטרַאוװּוצוצ ןטעבעג םיא בָאה ךיא

 בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןוטעג שינעלַײא ןיא עקַאט סע בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנערב גנונ
 .ןַאמ רעטלַא ,רענעריױרֿפעג ַא סמערָא ענַײמ ןיא ןלַאֿפעג זיא ,ריט יד טנֿפעעגֿפױא

 -רַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,לוטש רעקיצנייא רעד ףיוא טצעזעגקעווַא םיא בָאה ךיא
 ץלָאה ךעלקיטש ןוא ןריּפַאּפ ןוֿפ קנילֿפ בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,לדנוויוא םַײב ,טגָאמ

 ףיוא ןעגנָאהעג םיא ןענַײז זַײא סנּפַאצ .ןעמערַאוװרעד וצ םיא ידּכ ,טכַאמעג רעַײֿפ
 "עג טָאה סָאװ ,לצלעּפ םענעסקוֿפ םענעכָארקעגסיױא ןַא ןיא .סעצנָאװ עטכַײֿפ יד

 רענעכָארבעצ ,רעטלַא ןַא רימ רַאֿפ ןסעזעג זיא ,ןטַײצ ערעסעב ןעקנעדעג טזומ
 טַאהעג טשינ ןיוש טלָאװ רע יו ,ןלָאװשעגנָא טיור ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז ,ןַאמ

 רעגניֿפ עטֿפַאהֿפמַארק-קיכָאנק ,עכעלטיור-יולב ענַײז .טכענ עכעלטע ןֿפָאלשעג
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 -רַאֿפ וצ ,ליומ ןַײז רעביא ןטלַאהעג לכיט ןטימ ייז טָאה רע ןעוו ,טרעטיצעג ןבָאה

 ענעלַאֿפעגנַײא עליוה ענַײז ןיא ןעזעגנָא רָאנ טָאה ןעמ ןכלעוו ,טסוה םעד ןטלַאה

 .ןקַאב עכעלגנעל

 ןַײז םערָאװ ,טרעדנואוורַאֿפ ךיא גערֿפ --- ?יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,ךַײא זיא סָאװ --

 ! רעטעוו ַאזַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טנעז ריא -- טקיאורמואַאב ךימ טָאה קילבנָא

 טלָאװעג טשינ טסָאה וד לַײװ ,רעטעוװ ַאזַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא ---

 טכיררַאּפ ךיז רע טָאה -- ןעז ךיד זומ ךיא ,ןעז ךיז ןזומ רימ ןוא ,רימ וצ ןעמוק

 .ןדער וצ סקיטיינ רעייז סעּפע ריד טימ בָאה ךיא --

 ןצנַאג ןיא טרעטיצ ריא ,לדנוויוא םַײב ָאד ךַײא טצעז ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ --

 . .קנַארק טנעז ריא

 ןגעוו ריד טימ ןדעררעביא ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא קנַארק טשינ ןיב ךיא --

 ..יךַאז רענעי

 ַא ןלעטשוצ רָאנ לעװ ךיא ,ךַײא טקיאורַאב ,ןדער רעטעּפש ןלעװ רימ --

 ןייגוצ לָאז רע ,םיא ךיא גניווצ --- ןרױרֿפעג ךָאד טרעוו ריא ,רעסַאװ טימ לקינַײשט

 ,ייט לזעלג ַא ןלעטשוצוצ דניוושעג ךיז םענ ךיא ןוא ןוויוא םַײב לקנעב םוצ

 ןדער ןעמוקעג ןיב ךיא .ריד טימ ייט ןעקנירט ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא --

 .עדייב זדנוא רַאֿפ סקיטכיוו ןוא סקיטיינ רעייז סעּפע ןגעוו ריד טימ

 םַײב ךַײלג ךַײא ךיא ליוװ ,ןינע םענעי ןגעוו רימ טימ ןדער טליוו ריא ביוא ---

 ,טגװָא םענעי טגָאזעג רימ טָאה ריא סָאװ סָאד זַא ,ןרעכיזרַאֿפ לָאמַא ךָאנ בייהנָא

 -רַאֿפ רעכַײר טימ ןשטנעמ עטבַאגַאב זַא ,סייוו ךיא .ןסעגרַאֿפ גנַאל ןיוש ךיא בָאה

 ,טײהרעקידעכַאװ לָאמַא ,םולח ןיא לָאמַא ,סעיזיוו לָאמַא ןבָאה טֿפַארק-סגנולעטש

 ריא זַא ,ךַײא טעב ךיא .ןָאזרעּפ רעַײא טימ ןוט וצ טשינרָאג טָאה סָאד רעבָא --

 ןוֿפ רעטיה רעד ןיב ךיא זַא ,שינעדערנַײא יד ןגָאלשסױרַא ּפָאק ןוֿפ ךיז טלָאז

 סָאװ ,ערעמיכ ענעֿפָאלעגכרוד ַא זיא סע ,טשינ דוס ןייק רָאג זיא סע .דוס רעַײא

 רעצנַאג ןַײמ טימ םיא ךיא קיאורַאב --- ,ןסעגרַאֿפ גנַאל ןוֿפ ןיוש סע בָאה ךיא

 | יט לצעט ַא םיא רַאֿפ לַײװרעד קידנטיירגוצ ,טֿפַארק-סנדער

 טּפוטשעגּפָא סורדרַאֿפ טימ ייט לצעט עטגנַאלרעדוצ סָאד רעבָא טָאה רע
 .ךיז ןוֿפ

 ןייק טשינ טסיב וד ןוא ,רַאנ רעטדערעגנַײא רעקנַארק ןייק טשינ ןיב ךיא --

 רעטצנרע ליֿפ זיא ךַאז יד .הצע ןַא ןגערֿפ ןעמוקעג ןיב ךיא ןכלעוו וצ ,רָאטקָאד

 ןייק טשינ זיא ,טנװָא םענעי טלײצרַאֿפ ריד בָאה ךיא סָאװ סָאד .טסניימ וד יו

 רעוו ,וטסייוו ? ןיב ךיא רעו ,וטסייוו ,גנולעטשרָאֿפ רעכעלקנערק ַא ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ

 -עזקע יד טריֿפעגסיױא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעד ןיב ךיא ? ריד רַאֿפ ָאד טציז סע

 -ֿפױא טשינ ךָאנ גָאט ןקיטנַײה ןזיב ,רעכעלדנעטשרַאֿפמוא רענעי רעביא עיצוק

 ,סוטַאליּפ סויטנָאּפ ןוֿפ לעֿפַאב ןֿפױא םילשורי ןיא טייקכעלנעזרעּפ רעטרעלקעג

 !לודג ןהּכ ןוֿפ טּפשמ ןטיול ,רעבעגלעֿפַאב ןַײמ

 -כעלנעזרעּפ ענעי; קורדסיוא םעד טימ ריא טניימ סָאװ ? ריא טדער סָאװ ---

 יאדוװַא טזומעג ןבָאה טנעה ענַײמ ןוא ןרָאװעג ןקָארשרעד טציא ךיא ןיב -- ?"טייק

 ךיז טסיג לצעט םעד ןוֿפ רעסַאװ עסייה סָאד טליֿפעג בָאה ךיא םערָאװ ,ןרעטיצ

 ,ייז רעביא
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 זיא סָאד .ןגָאז םיא ריד ךיא לעװ ,ןעמָאנ םעד ןסיוו סיואכרוד טסליוו וד ןעוו ---

 !"סוטסירק סוזעי; טנַײה טֿפור ןעמ ןכלעװ ,תדצנ ןוֿפ עושי

 ?יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,ריא טדער סָאװ ,ןליוו טעטָאג םוא --

 ,טרָאד ךימ זָאל ,טלעו רעלבַארעזימ רעד ןיא קירוצ טשינ ךימ ףור --

 ,גנַאלַאב ךיא ןיהואוו

 ? ריא טדער סָאװ ,ןליוו סעטָאג םוא רעבָא ---

 . ךיא רָאנ ,םיא רעביא עיצוקעזקע יד טריֿפעגסיױא בָאה ךיא רָאנ טשינ ןוא --

 / רעכלעוװ ,ןַאמ רעד ןיב ךיא .טיוט ןַײז רַאֿפ טקידיײלַאב ןוא טקינַײּפעג םיא בָאה

 - ,טיוט ןַײז ןיא קידלוש ןיב עלַא רַאֿפ רעמ ךיא ,טייקיטעט ןַײז טרינָאיּפשכָאנ טָאה

 ...!רערעדנַא ןייק טשינ ןוא ךיא ,ךיא

 ,טעב ןֿפױא ןגייל ךַײא לעװ ךיא ,טמוק ,קנַארק טנעז ריא ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ --

 !ןקיאורַאב ךיז טֿפרַאדַאב ריא

 עגנַאל טכענ ךרוד ,גָאט ןדעי םיא ךיא טייט ױזַא ןוא ,טייטעג םיא נָאה ךיא ---

 ...ןבעל גנַאל ץנַאג ןַײמ ךרוד ,םיא ךיא טייט רעגעלעג ןיײמ ףיוא

 "עג ךיז וצ יקסמָאדַאיװ ןַאּפ זיא לַײװ ַא ךָאנ .ןבילבעג קיטנעהּפָא ןיב ךיא

 .ץרָאה ןַײז ןוֿפ ּפָארַא טלָאװ ןייטש רעסיורג ַא יוװ .ןעזעגסיוא טָאה סע .ןעמוק

 ,ןבעגעג ּפָא-ץֿפיז ןֿפיט ַא טָאה רע

 ,ןגיוושעג עדייב רימ ןבָאה עלַײװ עגנַאל א

 עכעלרעניא ןַא זיא ,טקיאורַאב טַאהעג ךיז טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאּפ יו םעדכָאנ

 .םינּפ ןַײז ףיוא ןעזעגנָא ךיוא סע טָאה ןעמ ,םיא רעביא ןעמוקעג גנורעטכַײלרעד

 -ירעזייה ַא טימ לסיבַא טגָאזעג ןוא טמעטָאעג ןוא טסוהעגטיוא גנַאל ךיז טָאה רע

 :ןָאט ןרעקיאור ליֿפ ַא ןיא רעבָא ,גנוגערֿפױא רענעגנַאגרַאֿפ א ןוֿפ טייק

 ,דנַײֿפ ןַײמ טױרטרַאֿפ דוס ןַײמ בָאה ךיא ,ןייג ןיוש ךיא ןָאק ךעלטנגייא -- |

 וד סָאװ רימ טימ ןכַאמ טסנָאק ןבעגעגרעביא טנעה ענַײד ןיא ךימ בָאה ךיא

 םורֿפ ךיז ןוא --- ,טָאג ןעקנַאד ,ןוט וצ סָאװ טשינרָאג ןיוש בָאה ךיא ,טסליװ

 ,לָאמ ירד טמלצעג

 זיא רע .ןרעֿפטנע וצ סָאװ טסואוועג טשינ בָאה ןוא טלטיירטעצ ןבילנעג ןיב ךיא

 ןטלָאװ ןטניוומערוטש רעטנזיוט יו ,טעשטרוקעגנַײא ןוא טרעקיוהעגנַײא ןסעזעג

 ןכָארבעצ ךעלקיטש רעטנזיוט ףיוא םיא ןטלָאװ ןוא בַײל ןַײז ןעגנַאגעגכרודזַא

 ןגעוו טסואוועג טשינ בָאה ךיא .םיא וצ תונמחר רַאֿפ טקיטולבעג טָאה ץרַאה ןַײמ

 רָאנ ,טײהקנַארק ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ םעד טנעקעג טשינ בָאה ךיא .ךיז טלדנַאה סע סָאװ

 "יג ןוֿפ רעַײֿפ עקידנעִילג עצנַאג סָאד רימ רַאֿפ טקעדעגֿפױא ןבָאה רעטרעוװ עגַײז

 -וסי יד ,רעגעלעג ןַײז ףיוא טכענ עמַאזנייא יד ןיא ךיז טנערב רע ןכלעוו ןיא ,םונה

 ךיא ! המשנ ןַײז גנע ןכַאמ ןוא ןקירד סָאװ ,ןעגנַאלש יד ,ךרודַא טבעל רע סָאװ םיר

 ,ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ ןענַײז רעטרעוו ענַײמ רָאנ ,ןגָא סעּפע טלָאװעג םיא בָאה

 .רעצ ןַײמ ןיא ןגיוושעג בָאה ךיא .ןסָאלשרַאֿפ ןוא טּפונקרַאֿפ ליומ ןַײמ

 ןַײז ןיא טנַאה ןַײמ טּפַאכעגנָא טָאה רע ,ןײלַא רימ רעבָא רע טָאה ןֿפלָאהעג -

 : טגָאזעג ןוא ןַײרַא טסױֿפ רעקידנױעמַאלק

 ןעמַאזוצ ןדנוברַאֿפ ןענַײז רימ .ןסָאלשעג דנוב ַא עדייב טנַײה ןבָאה רימ ---

 ןיוש ךיז ןענָאק רימ .טױרטרַאֿפ ריד בָאה ךיא סָאװ ,דוס ןקידתוֿפּתושב םעד ךרוד

29 



 רַאֿפ ,רעקיצנייא רעד טסיב וד ,ןעמַאזוצ ןָא ךיז ןרעהעג עדייב רימ .ןדייש טשינ
 ,המשנ עקידנקירד ןַײמ ןענעֿפע וצ קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג בָאה ךיא ןעמעוו

 ריא ןעוו .שינעדערנַײא ןַא ךָאד זיא סָאד ,ךַײא טקיאורַאב ,יקסמָאדַאיוװ ןַאּפ ---
 ַא רַאֿפ טױרטרַאֿפ טָאה ריא סָאװ ,ןבָאה הטרח ריא טעװ ,ןקעװֿפױא ךיז טעװ
 ,רעביֿפ טָאה ריא ! ןַײא ךַײא טליטש ,סעיזַאטנַאֿפ עטכַארטעגסיױא ערעַײא ןדמערֿפ
 ,ןגײלנַײרַא טעב ןַײמ ןיא ךַײא לעװ ךיא ,טמוק .טנַאה ןַײמ ךרוד ןליֿפ סע ןָאק ךיא
 ןָאק ךיא סָאװ טימ ,ןגעלרַאֿפ םורַא ךיז ךיא קוק --- ןקעדוצ טוג ךַײא לעװ ךיא
 -ַאוורעד ךיז טעװ ריא ,ןסיגנָא ייט לזעלג ַא ךַײא לעװ ךיא ,טַאנ -- ןקעדוצ םיא

 ,ןסעגרַאֿפ םעלַא ןיא טעװ ןוא ןעמער
 ,רענַײז ןיא טנַאה ןַײמ ןטלַאהעג טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעבָא
 -ֿפיױא יד זיא סָאװ סָאד ? ןיב ךיא סָאװ סָאד ? ןסעגרַאֿפ ךיא לעװ סָאװ ןיא ---

 . סָאװ ?טמיטשַאב לרוג ןוֿפ ןיב ךיא ןכלעוו וצ ,םעד ןיא ? ןבעל ןַײמ ןוֿפ עבַאג
 ? ןגיוזעגסיוא רעגניֿפ ןוֿפ זיא ,טלײצרַאֿפ ריד בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד זַא ,וטסניימ
 קידתמא ןַײמ זיא סָאד זַא ,טשינ ןעד וטסעז ?וטסגָאז ,?עיזַאטנַאֿפ עקנַארק; ַא
 ַא ,שלַאֿפ זיא טנַײה ןוֿפ ןבעל ןַײמ ,גָאט ןוֿפ טונימ עדעי ןוֿפרעד רעלק ךיא ? ןבעל
 ןטרָאד טריֿפעג בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל ערעדנַא סָאד :גָארט ךיא סָאװ ,עקסַאמ
 ןיב ךיא ןעוו ,טונימ עדעי ךרודַא סע בעל ךיא .קיביײא ןוא טכע זיא סָאד -- לָאמַא
 טכַאנַײב .רימ ןיא ןֿפור טַײצ רענעי ןוֿפ ןעמיטש יד רעה ךיא ,ןײלַא ריד טימ
 לגלוגמ ךיא רעוו ,םונהיג-טכַאנ ןזָאלֿפָאלש ןגנַאל םעד ךרוד ,רעגעלעג ןַײמ ףיוא

 סָאד רעביא לָאמַא ךָאנ בעל ךיא ןוא ,ןיב ךיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רענעי ןיא

 ענעי ןשיווצ ,ןסַאג ענעי ףיוא ,טעטש ענעי ןיא ךיז ןיֿפעג ךיא .לָאמַא ןוֿפ ןבעל
 סָאװ ,ןריּפַאּפ ענַײמ ,ןרידוטש ץנַאג ןַײמ --- ? ןסעגרַאֿפ ךיא לָאז סָאװ .ןשטנעמ
 עלַא ,טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,סעזַײר-רידוטש ענַײמ עלַא ,ןבירשעג בָאה ךיא
 עַײנ ןוֿפ ןעגנוקעדטנַא עלַא ,ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,ןרַאֿפעג ענַײמ
 סָאװרַאֿפ ? רעכיב עטלַא ןיא ךיז ןעלבירג סָאד ,טקעלּפטנַא בָאה ךיא סָאװ ,ןלעווק

 סָאד רימ ןוֿפ ּפָא ךיא סילש סָאװרַאֿפ ? ןקעטָאילביב יד ןיא געט עצנַאג ךיא ץיז
 ?ןעז טשינ ןשטנעמ ערעדנַא ןייק ,ןבעל רעדנַא ןייק ליוו ךיא ןוא גָאט ןוֿפ טכיל
 לָאז ךיא ידּכ ,דוס ןֿפיט ןַײמ ןיא ןגױצעגנַײרַאטימ ךיד ךיא בָאה סָאװרַאֿפ ןוא
 רימ טימ ןעוועגטימ ךָאד טסיב וד ,דוס םעד ןוֿפ לייט ַא ךָאד טסיב וד ? ןסעגרַאֿפ
 וד .םעלַא ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד ,םינּפ ןַײד ףיוא קוק ךיא ןעוו !טַײצ רענעי ןיא
 ,ןשטגעמ-טונימ עלַא יד ןשיוװצ רעדנרעיוד קיבײא רעד ,ךיא יו טקנוּפ ,ךָאד טסיב
 ןגרָאמ ןוא ָאד יז ןענַײז טנַײה ;סַאג רעד רעביא םערעוו יו םורַא ןכירק סָאװ
 ןוא ףניֿפ ןיא ,רָאי קיצֿפוֿפ ןיא ייז ןוֿפ ןסיוו סע טעװ רעוװ .טשיװעגּפָא ייז ןרעוו
 -כרוד םעד ןשיווצ קיבײא ,קיביײא ןענַײז ךיא ןוא וד רעבָא ? טורַא רָאי קיצנַאװצ
 רימ ןוא ןטַײצ ענעי ןיא לָאמטסנעד ןעוועג ןענַײז רימ לַײװ ,ביוטש ןקידנעילֿפ
 . . .ןטייקיבייא עלַא ןיא ,ןטַײצ עלַא ןיא ןבעל

 -ַאב ךיז טָאה רע זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןדערסיוא טזָאלעג םיא בָאה ךיא
 יד ךרוד טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא ךיז ןוֿפ ןבעגסױרַא ,ןדערסיוא טֿפרַאד
 -ייוועגסיוא טָאה רע סָאװ ץלַא ,ןבעל ץנַאג ןַײז ךרוד רָאג רשֿפא רעדָא ,געט רָאּפ
 בָאה ךיא .ןעגנַאגעגכרודַא זיא רע עכלעוו ךרוד ,טכענ עזָאלֿפָאלש יד ןיא טגָאט
 .ןגיוושעג



 ,.טקוקעגנָא ךימ רע טָאה --- ? ןנחוי ,טסגַײװש וד ---

 | ? יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,ןרעֿפטנע ךַײא ךיא לָאז סָאװ --

 -רָאק ךיא ןיב ריד רַאֿפ ?ןעמָאנ ןשלַאֿפ ןַײמ ַײב ךימ וטסֿפור סָאװרַאֿפ ---

 / .םילשורי ןיא ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ ךרַאיליכ רעד ,סוילענ

 .ןבָאה הטרח ךָאנרעד טעװ ריא רעבָא .סוילענרָאק ,טוג --

 ,ןבָאה וצ הטרח סָאװ טשינ ךיא בָאה ריד רַאֿפ ? ןבָאה הטרח ךיא לעוװ סָאװ ---
 ,לָאמַא ןוֿפ ןבעל סָאד רָאנ ,טנַײה ןוֿפ ןבעל סָאד טשינ ןבעל ךיא ןוא וד לַײװ

 ןדנעטשמוא יד ןוא ןעגנוגנידַאב יד ןעוועג ןֿפַאשעג טשיצ ךָאנ ןענַײז לָאמטסנעד
 -רענָא וצ רעדָא ןענעקײלרַאֿפ ,ןעמעש ךיז ןֿפרַאדַאב רימ עכלעוו רַאֿפ ,טנַײה ןוֿפ
 וד -- רעמ ךָאנ ,עסָאנעג-טַײײצ ןַײמ טסיב וד .ןבָאה וצ הטרח רַאֿפרעד ןוא ןענעק
 .שטנעמ-טימ רעקיצנייא ןַײמ טסיב וד ,החּפשמ יו רעמ ךָאנ ,החּפשמ ןַײמ טסיב
 ךיא --- ךיא ןיב ריד רַאֿפ ,עקסַאמ ַא ךיא גָארט עלַא רַאֿפ ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ
 יד ןענַײז ךיא ןוא וד ,ןטלַאהַאב וצ סָאװ טשינרָאג ךיא בָאה ריד רַאֿפ ,ןײלַא
 ךיד ךיא בָאה רעבירעד .ןסעגרַאֿפ ןוֿפ םי םעד ןיא ןעקנעדעג סָאװ ,עקיצנייא
 -רַאֿפנָא ריד ךיא בָאה ,טנגעגַאב ךיד בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןבעל ץנַאג ןַײמ טכוזעג
 רימ ןיא ןטלַאהַאב ףיט ָאד זיא סָאװ ,ץלַא ןלײצרַאֿפ ריד לעװ ךיא ןוא ץלַא טיורט
 לעװ ךיא ,ןעגנערב ליומ ןרַאֿפ םענייק רַאֿפ טשינ לָאמ ןייק לעװ ךיא סָאװ ןוא
 טשרע לַײװ ,לַײטעד ןדעי ,טרָאװ סעדעי ןבַײרשרַאֿפ טסלָאז וד זַא ,ןלייצרעד ריד
 ךיא רעוו ,ריד טימ ןעמַאזוצ ךיז םוק ךיא ןעוו טשרע .ךיא -- ךיא רעוו ריד ךרוד
 ךיז ךיא ןָאק רַאֿפרעד ,ריד וצ ױזַא ךימ טיצ רַאֿפרעד ןוא קיביײא ןוא זָאלטַײצ
 ןָאק ןוא .ןוט וצ ריד טימ ןבָאה קידנעטש זומ ךיא .ריד ןוֿפ ןעּפעשטּפָא טשינ
 ריד ןָא ,ביוטש ךיא ןיב ריד ןָא לַײװ ,ןסַאה ךיד ךיא זומ ,ןביל טשינ ךיד ךיא
 ערעווש ַא טגָארט רעכלעוו ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעקיטנַײה רעמערָא רעד ךיא ןיב
 ערעטיב טימ ךימ טסַײמש רע ,ךיז ךיא םעש סוילענרָאק טימ .ךיז ףיוא דניז
 ךיא גירק ריד ךרוד טשרע .ןייטשלימ ַא יו ץרַאה ןַײמ טקירד רע ,רעטיר-הטרח
 ,ךיז ַײב רעכיז רע ךיא ןוא לָאמטסנעד ןוֿפ םיׂשעמ יד ךיא ײטשרַאֿפ ,ןעניז ַא
 ןוֿפ טכילֿפ ןַײמ טָאה סָאד ,ןוט טֿפרַאדַאב ךיא בָאה ,ןוטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד זַא
 -כיר רעד -- ןיב ךיא סָאװ ןַײז וצ ץלָאטש ךיא רעוו ריד ךרוד .טגנַאלרַאֿפ רימ
 ? ךימ טסנעקרעד ? ריד רַאֿפ טייטש רעוו ? ךיא ןיב רעוו ,גָאז ! סוילענרָאק רעקיט

 -נעמָאק רעד ,סוילענרָאק ןומגה ! סוילענרָאק -- ךַײא ךיא ןעקרעד סיוועג ---
 ,טַאלב ַא יו טרעטיצ םילשורי ץנַאג ןכלעוו רַאֿפ ,ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ טנַאד

 ןוֿפ ףיוה-ןדייה םעד ךרוד עטרָאהָאק ןַײז ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא ךרודַא טייג רע ןעוו
 .ארומ סיוא םיא רַאֿפ עלַא ךיז ןטלַאהַאב ,שדקמ-תיב

 ,ןעלטימ ענַײמ ערעדנַא עלַא יו טקיאורַאב רעמ םיא טָאה ,סיוא ךיז טעז ,סָאד
 .ןקיטשרוד:ןיטָאקינ ַא םויּפָא ןַיײא טצירּפש ןעמ יוװ ,םיא ףיוא טקריוועג טָאה סע
 ,רעטעשטומעגסיוא ןַא ןוויוא םַײב לקנעב םעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע
 ,רעטרעטכַײלרעד ַא ןוא רעטנַאּפשעגסױא ןַא רַאֿפרעד רעבָא

 ןכַאמ ךַײא לעװ ךיא ,לטעב ןֿפױא ןגייל ךַײא ךיא לעװ ,טמוק טציא רעבָא --
 ,הלח עשידִיי ַא ןעגנערבֿפױרַא ןֿפױלּפָארַא רָאג ךיא לָאז רשֿפא רעדָא ,ייט זָאלג ַא
 ?ביל ױזַא טָאה ריא סָאװ
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 רעדיילק עקילייה יד ַײב ןרעוושוצ רימ טסעוו וד זיב רָאנ ,רעִירֿפ טשינ --

 .םילשורי ןיא ןוטעג סע ןבָאה ןדִיי יד יװ ,לודג ןהּכ ןוֿפ

 ? לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק עקילייה יד ַײב ןרעוושוצ ךַײא ךיא לָאז סָאװ -- :
 ; טֿפירש יד ןעמענֿפױא טסעוו וד ןוא טנוװָא ןדעי רימ וצ ןעמוק טסעוו וד זַא --

 סָאװ ,ןכַאז עלַא יד ןגעוו תוא ַײב תוא ןבַײרשרַאֿפ טסעוװו וד ןוא ןגָאז ריד לעװ ךיא

 ןייק ןוֿפ טשינ ,ןטכיױלַאב טשינ טכיל רעדנַא ןייק ןיא ,ןעשעג לָאמטסנעד ןענַײז

 יז ןבָאה ןשטנעמ יד סָאװ ,טייקירעהעגוצ םוש ןייק ןוֿפ טשינ ןוא טַײצ םוש

 רעד .רָאװ ןענַײז ןתמא עלַא ןוא ןתמא ליֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז סע .ןבעגעגוצ םיׂשעמ

 ןוא דרעװש ךרוד ,ןעלטימ רעטנזיוט ךרוד ץרַאה ןיא ןסימשעגנַײרַא טרעוו תמא
 רעכלעוו ,רעקיטכיר רעד זיא תמא רענעי רָאנ ,ןביולג ןוא עיצידַארט ךרוד ,טרָאװ
 רימ ,ןַײז ןַײז ןוֿפ ןעַײדעג ןלַאטנעמָאמ םעד ןיא ,טַײצ ןַײז ןיא טרעקנַארַאֿפ זיא
 ןליוו עכלעוו ,ןתמא ענעמונעגנָא עלַא יד ךרוד ןעוועטרונ-קירוצ ךיז ןזומ עדייב
 רעייז ַײב ןטלַאהֿפױא זדנוא ןוא ,ןעמָארטש ערעייז טימ ןעקנעװשּפָארַא זדנוא
 ךיא ןוא וד סָאװ ,ביוהנָא ןטשרע םעד ןכיירגרעד ןזומ רימ .טייקיטכערעג:טַײצ
 ךיד בָאה ךיא ,ןנחוי ,ךיד ןעקרעד ךיא -- וד ךיוא .םיא ןוֿפ תודע ןעוועג ןענַײז
 יו ןוא --- ,ןענירטנַא טשינ טנַאה ןַײמ ןוֿפ וטסעװ לָאמ סָאד ,ןנחוי ,טּפַאכעגנָא
 רימ ןוא --- ,טסױֿפ עטֿפַײטשרַאֿפ ןַײז רימ וצ ןגיוצעגסיוא רע טָאה לָאמטסנעד
 -ןייא קיביײא ףיוא ןענַײז ייז יוװ ױזַא ,םיׂשעמ ןוא ןשטנעמ יד ןוֿפ ןטכירַאב ןלעוו
 רימ וצ קירוצ ןעמוק ייז ,ָא .שוח-סגנוסַאֿפֿפױא רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טצירקעג
 ,םיאנוׂש עטלַא ענַײמ ,דנַײרֿפ עטלַא ענַײמ --- ייז ןוֿפ רענייא רעדעי ,טכענ יד ןיא
 רימ סע טסגָאז .עטרעדנעעגמוא ,עתמא ,עקיביײא ,עקיטנַײה רָאנ ,עטלַא טשינ ,ןיינ
 ,ךיז ןוֿפ ּפָא טשינ ןיוש ךימ טזָאל ןוא טנַאה ןַײמ ןָא רע טּפַאכ -- ? ןנחוי ,וצ

 ןוֿפ רעדיילק יד ַײב ךַײא סע רעווש ךיא ןוא וצ ךַײא גָאז ךיא ,ןומגה ,ָאי --
 .לודג ןהּכ

 .ןבעגעג ץֿפיז ןגנַאל ַא ןוא טמעטעעגּפָא טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאּפ
 -מיײהַא ךַײא לעװ ךיא זַא ,עטסעב סָאד ןַײז טעוװ ,ךיא ביולג ,טציא רעבָא --

 ,ךַײא וצ ןעמוק ךיא לעװ ןגרָאמ ןוא ,ור ןבָאה טֿפרַאדַאב ריא ,ןריֿפ
 ,ךיד ךיא טרַאװרעד טנוװָא ןיא טנַײה ,ןיוש טנַײה רָאנ ,ןגרָאמ טשינ ,ןייג --

 ןיא ךַײא ַײב ןעמ טָאה --- ?ליֿפ זיא טעברַא יד ןוא ץרוק זיא טַײצ יד, םערָאװ
 ,טגָאזעג לטרעוו ַא םילשורי

 !ןעשעג לָאז ןליוו ןַײד ,ןומגה ,טוג --

4 
 ? םוטַאליּפ םויטנַאּפ ןעוועג זיא רעוו

 רע סָאװ ,טימרעד רעטניוװ םעד ןוֿפ ןטנװָא עגנַאל יד טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ
 טשינ ןיוש ,ןבעל ןקידתמא רעדָא ןטכַארטעגסיױא ןַײז ןוֿפ טלײצרַאֿפ רימ טָאה
 טלָאװ רע יװ ,דנַאטשוצ ןכעלריטַאנ ץנַאג ַא ןיא רָאנ ,ןשיטָאנּפיה ַא ןיא רעמ
 -קירוצ וליֿפַא טָאה רע .ןעשעג ןטכענ טשרע ןענַײז סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ טלײצרַאֿפ
 -עג טלעטשעגנַײא זיא זדנוא ןשיווצ .טײקידרעֿפָאה ןַײז ןוא רָאמוה ןַײז ןענוֿפעג
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 רימ טָאה רע ןעוו : ןבעל טלּפָאט ַא -- ןֿפורנָא ןענָאק רימ סָאװ ,סעכלעזַא ןרָאװ
 -רָאק ןומגה רעד ןעוועג רע זיא ,ןשינעבעלרעביא עקילָאמַא ענַײז ןוֿפ טלײצרַאֿפ

 ןבָאה רימ ןעוו ,גָאט ןוֿפ ןטַײצ ערעדנַא ןיא . .. .ןטובירטַא ענַײז עלַא טימ סוילענ

 ןַאּפ רעד ןעוועג רע זיא ,ןבעל ןוֿפ ןסערעטניא עניילק יד טימ ןוט וצ טַאהעג

 ,יקסמָאדַאיוװ

 ךיוא ןיוש טָאה ךימ !ןעניואוועגוצ םעלַא וצ ךיז ןָאק ןעמ יו ,קידריווקרעמ

 רע טגעלֿפ ,ןלײצרַאֿפ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע תעשב סָאװ ,טרעדנואוועג רעמ טשינ

 -עגרָאֿפ רימ זיא סע ;ךעלכיב-ץיטָאנ ליֿפ ענַײז ןיא ןקוקכָאנ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ

 עגנַאל ַא טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ַא יו טקנוּפ ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעמוק

 -עג ענַײז טימ ךיז רע טצונַאב ,ןקירדנַײא-עזַײר ענַײז ןשירֿפּפָא ליוו ןוא עזַײר

 ,ןציטָאנ עטכַאמ

 ."רעביא עקילָאמַא ענַײז רימ רַאֿפ ןלָאמעג טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאּפ תעשב םערָאװ

 ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןיב ךיא ךיוא רַאנ ,רע רָאנ טשינ זיא ,ןשינעבעל

 עדעי ןרױלרַאֿפ בָאה ךיא ;טריזיטָאנּפיה טושּפ ךימ טָאה רע .טלעוו רערעדנַא ןַא

 ,םורַא ךימ טלגניר סָאװ ,טעטילַאער רעד וצ ,ןבעל ןקיטנַײה םוצ גנואיצַאב

 .ןזעוו ץנַאג ןַײז ,םינּפ ןַײז רימ ףיוא טקריוועג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה סָאד

 ןטכױלַאב ,שיט טַײז רעטייווצ רעד ףיוא רימ רַאֿפ ןסעזעג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד

 ,ּפמָאל ןקידנעגנעהּפָארַא םעד ןוֿפ םיא ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,טכיל םעד טימ

 -נולשרַאֿפ טכַאנ יד טָאה זדנוא םורַא .טנַײה ןוֿפ שטנעמ ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא

 "ןדָאב ַא ןיא ןעמואוושעג ןענַײז רימ :ןענוֿפעג בוטש ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ץלָא ןעג

 ךעלנייועגרעסיוא סָאד רימ רַאֿפ טַאהעג רָאנ בָאה ךיא .סנטָאש ןוֿפ ללח ןוָאל

 שובל םעד ןרױלרַאֿפ טלָאװ סע יװ ,ןעזעגטיוא טָאה סָאװ ,טכיזעג-טעמרַאפ עכיילב

 -רַאֿפ יד .קוביד ַא --- דש ַא וצ רעהעג סע רָאנ ,רעּפועק ןקידעבעל ןקיטנַײה ַא ןוֿפ

 טָאה סָאד .טשימעגנעמַאזוצ חומ ןַײז ןיא ךיז ןבָאה טרַאװנגעק יד ןוא טייהנעגנַאג

 -ַאב לָאמַא ךיז רֶע טָאה ןלײצרַאֿפ ןַײז ןיא .טלגיּפשעגּפָא ןושל ןַײז ןיא ךיוא ךיז

 יװ ױזַא טלײצרַאֿפ רע טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד טימ טצונ

 .ןעשעג טציא ןטלָאװ םיׂשעמ עלַא יד

 : ןבירשרַאֿפ ךיא בָאה ױזַא ,טדערעג טָאה רע יו

 לוטיט רעלעיציֿפָא ןַײמ ,ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ טנַאדנעמָאק רעד ןינ ךיא

 -ַאקילעד ןוא רעקיטכיוו רעד בילוצ ."ןומגה; ךימ ןֿפור ןדיי יד ,"ךרָאיליכ , זיא

 ןיא ןטלַאה וצ -- רימ ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה עיסימ ןַײמ סָאװ ,עבַאגֿפױא דעט

 -עגסיוא ןעמ טָאה -- ןענַײז ןדִיי יו קלָאֿפ קידנריטלָאװער ןוא דמערֿפ ַאזַא םיוצ

 עשירעטילימ ענַײז ץוחַא טציזַאב רעכלעוו ,םענייא ַאזַא ןטסטלע סלַא ריא רַאֿפ טכוז

 ַא ןוֿפ טכילֿפ יד טליֿפרעד ךיוא בָאה ךיא .,ןטײקיאעֿפ שויטַארטסינימדַא ךיוא

 --. רעשיטילָאּפ רעד וצ לעיציֿפָא טלייטעגוצ ןעוועג ןיב ןוא ריציֿפָא-טגנודניברַאֿפ

 ןדליוו םעד ןיא ןעמַאזוצ ןיב ךיא ןכלעוו טימ ,סוטַאליּפ סויטנָאּפ ליב גנולײטּפָא

 ןשיווצ ןרָאֿפמורַא ןבַאגֿפױא עכעלטמַא ענַײמ ןיא ךיוא געלֿפ ךיא .ןעמוקעג דנַאל

 ,סוילעטיוו טַאגעל םוצ עכָאיטנַא ןוא עירָאזעצ ןשיווצ ,עירָאזעצ ןוא םילשורי

 ןוֿפ רעטקַארַאכ ןיא .רעלעֿפַאב-טּפיױה ןוא רעטיבעג רעזדנוא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןכרַארטעט עקידתונכש יד ןכוזַאב וצ ךיוא ןעמוקסיוא רימ טגעלֿפ טסניד ןלמ

 שרעדנַא ןַא ,יּפיליֿפ-ַאערַאזעצ ןיא ןעוועג ןיב ךיא .סַאּפיטנַא סודרוה ןוא סוּפיליֿפ
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 -רַאֿפ ,(םכש) סולבַאנ ןיא ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ךיוא ,הירֿבט ןיא לָאמ
 ךרַארטעט םוצ ןרָאװעג טעשזדנָאלברַאֿפ לָאמ ןייא וליֿפַא ןיב ךיא .ךיז טייטש
 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,"רווכמק גנוטסעֿפ ןַײז ןיא ,סַאּפיטנַא סודרוה ,לילג ןוֿפ

 ןוא דמַאז ןוֿפ םי ַא ןיא ,גרַאב םענרענייטש ַא ףיוא חלמה'-םי טַײז רענעי ףיוא
 ךיז טסַאּפ סָאװ ,ענעצס ַא טניױאװעגַײב טרָאד טלעמונַא בָאה ךיא .שינעטסיוװ
 עכלעוו ןשיװצ ,ןטניו-רבדמ ןוא -ץיה יד ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעד ןיא ןַײרַא
 וצ לָאמ שרעדנַא ןַא ןעמוקסיוא רימ טעװ םעד ןגעוו רָאנ .ךיז טניֿפעג טרָא סָאד
 ...וצרעד ןעמוקוצ לעװ ךיא ןעוו ,ןלײצרַאֿפ

 ןעו ,ןָא טַײצ רענעי ןוֿפ טנַאקַאב ךָאנ ךיא ןיב סוטַאליּפ סויטנָאּפ טימ
 -רעג ןוֿפ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןענָאיגעל יד ןיא ןענוֿפעג עדייב ךיז ןבָאה רימ
 ןסעזַאב טשינ טָאה סוטַאליּפ ,ןענַאמרעג יד ןגעק גוצ-המחלמ ןַײז ןיא סוקינַאמ

 רעכעה עֿפוטש ןייא טימ לּכה ךסב זיא רע .רימ ןוֿפ לוטיט ןרעסערג ליֿפ ןייק
 (טרעדנוה רעביא רעטסטלע) "סנָאירוטנעצ; ןעוועג עדייב ןענַײז רימ .ןעוועג
 טכַאמעגכרודַא בָאה ךיא .גנַאר ןרעכעה ַא ףיוא טכיזסיוא רעטסערג רעד טימ רעבָא
 דנַאל ןדליוו םעד ןיא סעיצַארעּפָא-המחלמ עכעלרעֿפעג עלַא סוקינַאמרעג טימ
 ,עטסנטָאשרַאֿפ ,עטסקיד יד ךרוד ךיז ןגָאלשעגכרודַא ,ןרַאברַאב עשינַאמרעג יד ןוֿפ
 -עג ,לַײֿפ רעדָא זיּפש ַא ןוֿפ דנואוו ןייא טשינ .רעדלעוו עטציײלֿפרַאֿפ ןווָאטס טימ

 ַא ןוֿפ שינעטכידעג רעד ןוֿפ רעדָא םיוב ַא רעטניה טרָא ןטלַאהַאב ַא ןוֿפ טליצ
 רַאֿפ ,םיור ןוֿפ עירָאלג רעד רַאֿפ בַײל ןַיײמ טגָארט ,טנַאה סרָאברַאב ַא ןוֿפ קאשזק
 / "מוא םעד רעביא ףיש רעד ףיוא סוקינַאמרעג טימ ןעוועג .רעסייק ןוֿפ דובּכ םעד
 םעד ןוֿפ רעדלעוו יד יו לקנוט ױזַא ןענַײז סע ןרעסַאװ סנעמעוו ,ךַײט ןטנַאקַאב
 ,ןגערב עטנַאקַאבמוא וצ ןגָארטעג טָאה םערוטש רעד ןעוו ,םיא טימ ןעוועג ; דנַאל
 ןטַײצ .רעכיז ריד ףיוא טרַאװ דנַײֿפ רעקידתונמחרבמוא רעדליוו ַא עכלעוו ףיוא
 עטבַײֿפ עצרַאװש יד ךרוד זדנוא טָאה רעריֿפסגירק רעד ןעוו ,ןעוועג סָאד ןענַײז
 ,טסואוועג טשינ טסָאה וד ןוא ,טריֿפעגכרודַא דנַאל ןשירעגירק םעד ןוֿפ רעדלעוו
 ,ּפמוז רענעלױהרַאֿפ ַא יצ :טיױט רעד ריד ףיוא טרעיול סע לקניוו ןכלעוו ןוֿפ

 םוהּת ַא יו סיֿפ ענַײד רַאֿפ ןענעֿפע ךיז טעוו ,רעטעלב ןוא ךָאמ טימ טלעטשרַאֿפ
 רעטניה ןוֿפ טנַאה סרַאברַאב ַא ןוֿפ קַאה ַא ןוֿפ ּפַאלק ַא יצ ,ןעגנילשנַײא ךיד ןוא
 ךָאד ןוא .ןסילש דימּת ףיוא ןגיוא ענַײד טכַאנ טימ טעװ גַײװצ רערעטצניֿפ ַא
 רעד טשינ ןעוו ןוא .טייקטסואווַאבמוא רערעטצניֿפ רעד ןיא ןעגנַאגעג רימ ןענַײז
 ןעניגרַאֿפ טשינ טָאה רעכלעוו ,סוירעביט רעסייק רערטיכ ,רעקיטכיזרעֿפײא
 ןגָארטעגכרודַא ןעוועג סרעלדָא סמיור רימ ןטלָאװ ,ןגיז ענַײז רעריֿפ-לייח רעזדנוא
 ןייא רָאנ ןבָאה עכלעוו ,חרזמ ןוֿפ רעקלעֿפ ענעי וצ רעדלעוו עצרַאװש יד ךרוד
 .ּפָאק ןֿפױא רענרעה ןוא ןרעטש ןיא גיוא

 רימ ןענַײז ,לייח סוקינַאמרעג טימ םיור ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענַײז רימ ןעוו
 -נוא ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,דָאנגמוא ןוֿפ ןטָאש ןיא ןענַאטשעג לָאמטסנעד עלַא

 -עד ןיוש טָאה סוטַאליּפ רעבָא .טזָאלרַאֿפ ןוא טקיסעלכַאנרַאֿפ ,רעריֿפסגירק רעזד

 ַײרֿפ זיא סע זַא ,טרעהעג ךעלמענ טָאה רע .סעיציבמַא עסיורג טַאהעג טלָאמ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,הדוהי רעביא רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ עלעטש יד ןרָאװעג
 -ייװגנַאל ַא ,עניילק ַא זיא הדוהי ןוֿפ ץניווָארּפ יד ,תמא .ןעמוקַאב וצ יז ןעִימַאב
 ןכָאװ רָאּפ עדעי .עשירעגירק ןוא עקיאורמוא ןַא גנורעקלעֿפַאב יד ןוא עקיל
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 ןרָאטַארוקָארּפ יד זַא ,טרעהעג רעבָא טָאה רע .ןדנַאטשֿפיױא רָאֿפ טרָאד ןעמוק

 -וקָארּפ רעטצעזעגּפָארַא רעד ,סוטַארג .ךַײר לענש רעייז ,הדוהי ןיא ,טרָאד ןרעוו

 ,הדוהי ןיא ,טרָאד זיא ,םיור ןייק ןֿפורעגקירוצ ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,רָאטַאר

 -ניואוועג ַא ,ךעלמענ ,ןבָאה ךעלעדִיי יד .ןרָאװעג רשעתנ טַײצ רעניילק ַא ךרוד
 ןיוש זיא סָאד .לודג ןהּכ ןוֿפ עלעטש רעד ןגעוו ךיז ןשיווצ ןרירוקנָאק וצ טייה

 ךיז טרירטנעצנָאק טלעוו רעד ןיא ןדִיי עלַא ןוֿפ דלָאג סָאד ! עלעטש ַא לָאמ ןייא

 ןענַײז עכלעוו ,ןעוועג ייז ןענַײז סעילימַאֿפ ריֿפ .שדקמ:-תיב ןוֿפ רצוא םעד ןיא

 -ַאֿפ יד ןשיווצ שינעגָאיעג ַא ןָא טייג .טמַא ןכיוה םעד ןדײלקַאב וצ טקיטכערַאב

 ןעגנודעגסיוא טָאה רעדורב .לודג ןהּכ ןוֿפ עלעטש רעטעֿפ רעד בילוצ סעילימ

 ןטסָאּפ םעד טלעטשעג רָאי סעדעי טָאה סוטַארג .רעווש ַײב םעדייא ,רעדורב ַײב

 יד יו .תוחּפשמ עשינהּכ עכַײר ריֿפ יד ןשיוװצ עיצַאטיציל ףיוא לודג ןהּכ ןוֿפ

 ,טמָא םעד ןוֿפ ןסיב ןטעֿפ םעד רַאֿפ ךיז ןגָאי טזָאלעג ייז רע טָאה ךעלדרעֿפ-ףיול

 ליֿפ ױזַא טיג סָאװ ,וק ַאזַא ,בורג-ץלַאמש ַא זיא הדוהי זַא ,טרעהעג טָאה סוטַאליּפ

 ,ןצעזוצכרודַא ןטלעוװ ןסָאלשַאב ןוא ּפָאק ןיא ןעמונעגנַײרַא ךיז רע טָאה ,ךלימ

 .ןעמוקַאב וצ עלעטש עקיזָאד יד יבַא

 -ַאּפש ַא .סוחי םעניילק ןוֿפ רע טָאה טמַאטשעג ? סָאד רע טכיירגרעד ױזַא יו

 ןטָאררַאֿפ רַאֿפ ןרָאװעג טלדַאעג טשרע זיא רעטָאֿפ ןַײז .ןעוועג רע זיא רעינ

 -סדנַאל ענַײז ןוֿפ עטשרע יד ןוֿפ רענייא זיא רעטָאֿפ סעסוטַאליּפ : טַײלסדנַאל ענַײז

 טנַאקעג טשינ סוטַאליּפ טָאה גנַאר ןַײז טיול .רעמיור יד וצ ןעגנַאגעגרעביא טַײל

 -טַאטש ןייק ןרעוו טנָאקעג טשינ םעד ךרוד ןוא טַאנעס ןיא ץַאלּפ ןייק ןעמענרַאֿפ

 ןוֿפ ןַײז טֿפרַאדַאב טשינ טָאה הדוהי ןוֿפ רָאטַארוקָארּפ רעד זַא ,תמא .רעטלַאה

 ץניוװָארּפ ַא ןוֿפ רָאטַארוקָארּפ סלַא עלעטש ַא ןדײלקַאב רעבָא ,גנַאר ןשירָאטַאנעס

 !ןַײז רעו טזומעג ןיוש ןעמ טָאה ---

 רָאנ םיור ןיא רע ןָאק ןכיירגרעד וצ עקינַײז סָאד זַא ,ןעזעגנַײא דלַאב טָאה רע

 ,טַאררַאֿפ ךרוד ןוא הֿפינח ךרוד :ןעלטימ ייווצ ךרוד

 -ֿפיטש עקירָאי-ןצֿפוֿפ ןַײז ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה סוירעביט רעסייק םַײב

 ןגייא ןַײז ןוֿפ רעטכָאט יד ןעוועג זיא ַאידוַאלק ..."גנואיצרעד, ףיוא רעטכָאט

 טַאהעג הנותח לָאמ ןטירד םוצ טָאה יז יו םעד ךָאנ ,ַאנַאילוי יד .ַאנַאילוי בַײװ

 טימ ףיוה ןכעלרעסייק ןיא טעװַארּפעג סעיגרָא עכלעזַא טָאה ,סוירעביט טימ

 ארומ טָאה ,סוטסוגיוא רעסייק רעקידסלָאמעד רעד ,רעטָאֿפ ריא זַא ,ןֿפַאלקש

 ,טרָאד .םיור ןוֿפ טקישרַאֿפ יז טָאה רע ןוא לַאדנַאקס םענעֿפָא ןַא רַאֿפ טַאהעג

 -יור ַא סעּפע ןוֿפ דניק ךעלצעזעגמוא ןַא ןריובעג יז טָאה ,גנוקישרַאֿפ רעד ףיוא

 עלעדיימ סָאד ןעוו .ַאידוַאלק עלעדיימ עניילק סָאד ןעוועג זיא סָאד .רעטיר ןשימ

 -יצרעד, ףיוא טקישעגקעװַא רעטומ יד סע טָאה ,רָאי ןצַײרד ןרָאװעג טלַא זיא

 ןעגנַאגרעד טיוט סעסעטסוגיוא ךָאנ זיא רעכלעוו ,סוירעביט ןַאמ ריא וצ "גנוא

 רעסייק םַײב "גנואיצרעד, יד סָאװ ,עלַא ךָאד ןסייוו ,ונ .ןיורט ןשימיור םעד וצ

 טָאה רעכלעוו ,סקוֿפ רעשלַאֿפ ,רענעסַאלעגסיױא רעד ?טַײדַאב טָאה סוירעביט

 ןעוו ןוא ,קידצ ןעמורֿפ ַא רַאֿפ ךיז טכַאמעג ,ןגיוא יד ןצָאלגרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -רעטָאֿפ ןוֿפ רעטָאֿפ , ךיז ןֿפור וצ לוטיט םעד ןטָאבעגנָא םיא טָאה טַאנעס רעד

 ,ןליֿפַא לעטשנָא םעד טכַאמעג ,ןֿפרָאװעגּפָא טײקמורֿפ ַא טימ סע רע טָאה ,*דנַאל

 -מיא רעשימיור רעד ןוֿפ טסָאל ערעווש יד ךיז ףיוא רע טמענ ןליוו ןַײז ןגעק זַא
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 טשינ טומ םעד לָאמ ןייק טָאה רעכלעוו ,לבעּפ סמיור ןוֿפ ףַאלקש רעד ;עירעֿפ
 -- ,עיטַארקָאטסירַא רעד ןגעק רָאנ -- ,ןטערטוצסױרַא לבעּפ םעד ןגעק טָאהעג
 ,קינהריבע-לעב רענעטַאלעגסיוא ןַא ןעוועג זיא סוירעביט רעסייק רעקיזָאד רעד
 רעניילק ןַײז .ןסָאגעגסױא םינּפ ןֿפױא וליֿפַא םיא טגיל הוואּת עכעלקנערק יד

 ,עבמָאג עטקַאהעגּפָא עלָאמש יד ,ּפיל עטשרעטנוא עקידנעגנעהּפָארַא יד ,ןרעטש
 .עקידניז ןוא טייקערטיכ ענעטלַאהַאב סיוא טקירד -- םינּפ-לגױֿפ עקיזָאד סָאד
 .רעסייק רעד סָאװ ,םיור ןיא טסואוועג טשינ לָאמ ןייק טָאה רענייק .,טֿפַאשגדיײל
 יצ ,םיא טימ ןטלַאה ייז יו טסואוועג טשינ ןבָאה עטסטנעָאנ ענַײז וליֿפַא ,טרעלק
 טָאה רע יװ ,ןלעטשרעטנוא לסיֿפ ַא ןגרָאמירֿפ םענייש ַא ןיא טשינ ייז טעװ רע
 דנַײרֿפ םעד ,גנילביל ןַײז טימ ךיוא רעדָא סוקינַאמרעג ןלעדייא ןטימ ןוטעג סע

 -ַאב ױזַא .ַאּפירגַא ץנירּפ ןשידִיי םעד טימ ,ןוז םענעברָאטשעג םענעגייא ןַײז ןוֿפ
 -גדייל עמייהעג יד טַאהעג טָאה סוירעביט רעד טָא .ךיז ןיא ןעוועג רע זיא ןטלַאה
 רע עכלעוו ,ךעלדיימ עניילק ןוֿפ "עלוש; ַא ףיוה ןיא ךיז ליב ןטלַאה וצ טֿפַאש

 עניילק יד ןֿפורעג רע טָאה -- ?ךעלשיֿפ, ענַײז ..."ןגיוצרעד, טָאה ןיילַא

 ןליּפש טזָאלעג ייז רע טָאה ,ןעמונעג דָאב ַא טָאה רע ןעוו ....ַאכ ,אכ ,ךעלדיימ

 ַאױדַאלק יד תקידצ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןלעטשרָאֿפ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ... סיֿפ ענַײז ןשיווצ
 ,ַאנַאילוי ענעסַאלעגסיױא יד ,רעטומ ריא .ןסקַאװעגסיױא םיא ַײב טנָאקעג טָאה
 ךרוד ךיז טלָאװעג ,עניילק יד טקישעג םיא וצ ןוויּכ ַא טימ ךעלדנעטשרַאֿפ טָאה

 ץנַאג זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןַאמ ריא ,רעסייק םַײב ןענעֿפנחרעטנוא קנעשעג םעד
 ,ןטֿפַאשלעזעג עלַא ןיא םעד ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ .טסואוועג ןוֿפדעד טָאה םיור
 ןרעיוא יד ןיא ךיז טמיורעגנַײא ןעגנוציז יד ףיוא ןבָאה ןרָאטַאנעס עקידובּכב יד
 טריזומַא ךיז ןבָאה ןוא ,"ןדָאטעמ-סגנואיצרעד, סעסוירעביט ןוֿפ ןטייהלצנייא יד
 לָאירעטַאמ ַא ןעוועג סָאד זיא ,ךַא ,טַאנעס ןיא סעדער עקילַײװגנַאל יד תעׂשב
 ךיז ןענַײז יז ןעוו !ןבַיײרט וצ תוליכר ןוא ןעלטומ וצ סענָארטַאמ עשימיור יד רַאֿפ
 -ליק יד ןיא רעדָא רעזַײה ערעייז ןוֿפ סעילַאה-ןלַײז יד ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ
 ןבָאה ייז לַײװ ,רַאֿפרעד טשינ ,ןֿפַאלקש ערעייז טקישעגקעװַא ייז ןבָאה ,רענטרעג
 לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ,ןדער וצ ןכַאז עכלעזַא ןוֿפ טרַאװנגעק רעייז ןיא טמעשעג ךיז
 סיוא ןדער ייז זַא ,ןרסמרַאֿפ טשינ ייז ןלָאז ןֿפַאלקש יד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז
 .רעסייק ןֿפױא תוליכר

 ןייג ךיז טעװ ןַאמלדַא רעשימיור רעלוֿפטקעּפסער רעכלעוו ,ךיז טײטשרַאֿפ
 -רעביא טָאה סוירעביט רעטלַא רעד סָאװ ,רעלעט םעד ןקעלסיוא ןוא ןזָאלּפָארַא

 לָאמַא לָאז רעסייק רעד זַא ,טיוה יד טרעטיצעג טָאה ןעמעלַא ףיוא ...!טזָאלעג

 רעניילק רעד טימ ןבָאה וצ הנותח רעטיר עשימיור יד ןוֿפ ןצימע ןלעֿפַאב טשינ
 ךיז טָאה ָאד רעבָא .עיצַאטוּפער ריא ןריטיליבַאהער וצ ןטַײל רַאֿפ ידּכ ,ַאידוַאלק
 | ,.סוטַאליּפ סויטנָאּפ רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןלעב ַא ןענוֿפעג

 רעד וצ גנורערַאֿפ עטרירעג ןזַײװוצסױרַא ןביוהעגנָא סוטַאליּפ טָאה לּכ-םדוק
 ןוֿפ ןלַײז יד ןשיװצ גנַאל ןהעש ןײטשּפָא טנָאקעג טָאה רע .ַאידוַאלק רעניילק

 רעטַאעט םעד רעביאנגעק רעדָא גרַאב-ןיטַאלַאּפ ןֿפױא ןביוא ץַאלַאּפ טרעסייק
 ריא ןיא עניילק יד ןגָארטסױרַא ןלעוו ןֿפַאלקש יד זיב ,ןטרַאװּפָא ןוא ?סומיסקַאמ,
 -ַאב ןזיור טימ טזָאלעג יז טָאה רע ,לּפמעט םוצ רעדָא ריצַאּפש ףיוא לוטש-גָארט

 עטסעטריניֿפַאר יד ןדימשדלָאג עשימיור יד ַײב טלעטשַאב טָאה רע ,ןֿפרַאװ
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 זדלַאה םעד ךיוא רָאנ ,ַאידוַאלק רעגיילק רעד ןוֿפ טנעה יד זיולב טשינ --- ןעגניר

 ,סנירעגָאזרָאװ טלעטשעגנָא טָאה רע .ןריצַאב ןצ וליֿפַא ײגוּפַאּפ םעניילק ריא ןוֿפ
 -דנַאטקעלַא ,םיור ןיא טלעֿפעג טשינ טָאה סע סָאװ ,סנירעכַאמֿפושכ עשיאעדלַאכ

 ןוא ץַאלַאּפ סרעסייק םַיײב טייג ןייטש ןלָאז ייז זַא ,סרערעװשַאב-ןעגנַאלש רעיר

 ןלָאז ,ןזיײוװ ךיז טעוו החּפשמ ריא ןוֿפ זיא סע רעוו רעדָא ,ַאידוַאלק עניילק יד ןעוו

 ריא זיא םַאטשּפָא ןשינַאּפש ןוֿפ רעטיר רעשימיור ַא זַא ,ןגָאז תואיכנ ריא ייז
 ,רעטרעשַאב רעקיטכיר

 סָאד ןוא ןכיירגרעד וצ סעיציבמַא ענַײז ןֿפלָאהעגטימ םיא ןבָאה ליֿפ רעבָא
 ...ןײלַא ךעלעדִיי יד עקַאט -- ןעניוועג וצ ַאידואלק רעניילק רעד ןוֿפ ץרַאה

 -עג עשידִיי טנעעזעגנָא ןַא ןָא ןטנײצ עגנַאל ןוֿפ ןענוֿפעג ךיז טָאה םיור ןיא
 ,טשינ ןעמ טגערֿפ סָאד ?םיור ןייק ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ןענַאװ ןוֿפ .עדניימ
 עסיורג ַא טָאה סואעּפמָאּפ זַא ,טגָאז ןעמ ? ןעוועג טשינ ןעד ייז ןענַײז ואוו ןוא ןעוו
 ,תודחַא רעשידִיי רעד ךרוד ןבָאה ייז .םיור ןייק טכַארבעג ענעגנַאֿפטג עשידִיי לָאצ
 טזיילעגסיוא ךיז ןעלטימ עשילהק טימ ,טשרעהעג ייז ַײב ןָא דימּת ןוֿפ טָאה סָאװ

 רַאזעצ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .ןשטנעמ עַײרֿפ ןרָאװעג ןענַײז ןוא ַײרעֿפַאלקש ןוֿפ
 רַאזעצ טָאה ,רענעמ עסיורג עלַא יו ,עלָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג וליֿפַא יז ןבָאה

 רע .ןדִיי יד ןעוועג ןענַײז ןזירּפַאק ענַײז ןוֿפ עגייא ןוא ,ןזירּפַאק ענַיײז טַאהעג
 ,ףיורעד טגָאלקעג טָאה ָארעציצ רעסיורג רעד ןיוש -- ,ןזָאלעצ רעייז ייז טָאה
 -גוא ןיא ןוא ,םיור ןיא טרעמעג רעייז ךיז ייז ןבָאװ רעסייק סוטטוגיוא ַײב ךיוא
 רעטייק רעד וליֿפַא ייז טָאה טלמונַא .ייז טימ ןעוועג לוֿפ םיור ןיוש זיא טַײצ רעזד
 -ימיור ַא טימ ןוטעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,הׂשעמ ַא בילוצ ןבירטעגסױרַא סוירעביט
 רעבָא ,לּפמעט רעייז רַאֿפ טרַאנעגסױוא טלעג ןכָאה ייז רעכלעוו ןוֿפ ,ענָארטַאמ רעש
 ,ליֿפ ױזַא ןעוועג טשינרָאג ןענַײז ייז ,םיור ןיא ןענוֿפעג קירוצ ךיז ייז ןבָאה דלַאב
 םעד טליֿפעגנָא ייז ןבָאה גנולמַאזרַאֿפ רעדעי ףיוא .ןעזעגנָא ייז טָאה ןעמ ליֿפיװ
 עקיכליה ַאזַא טלקיװטנַא ייז ןבָאה ,טירָאװַאֿפ ַא סרעייז טדערעג טָאה .םורָאֿפ
 ,םיור ןוֿפ לבעּפ סָאד ןגיוצעגטימ םזַאיזוטנע רעייז טימ ןבָאה ייז זַא ,עיצַאטיגַא
 ,טמערַאילעג ױזַא ייז ןבָאה ,ונ ,ונ --- אנוׂש ַא סרעייז טדערעג טָאה ,רעבָא ןגעקַא
 -יצעג טָאה רענדער רעד זַא ,ןסירעגרעביא ןוא טעשטשיווטעג ,טסוהעג ,ןסָאנעג
 טאהעג ארומ טָאה ָארעציצ רעסיורג רעד ןליֿפַא ,ןֿפײרגוצנָא ךעלטנֿפע יז טרעט
 סע רע טָאה ,ייז ןגעוו ןדער סטכעלש סעּפע טלָאװעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ייז רַאֿפ
 ןעוו ,ןעז טֿפרַאדָאב ייז טָאה ןעמ ...טמיורעגנַײא רעיוא ןיא ליטש רעד ןיא
 ןרעיוט יד ךרוד גוצ-ףמואירט ַא ןיא טרישרַאמנַײרַא טָאה טירָאװַאֿפ ַא סרעייז
 -עג זיא רעגנעהנָא ערעייז ןוֿפ רענייא ןעוו יצ ,ףױרַא לָאטיּפַאק ףיוא םיור ןוֿפ
 ךיא בָאה טלמונַא !טכירעגּפָא סָאד ןבָאה ייז קיזומ-גָאלק ַא רַאֿפ סָאװ ,ןברָאטש
 ןעמוקעג זיא טשריֿפ ַא רָאג יצ ,עיצַאטוּפעד ַא סרעייז ןעמוקנעגטנַא ןעזעג ייז
 ןבָאה ייז .ןדיי רעטיול ןוֿפ טרעקלעֿפַאב זיא םיור זַא ,טגיימעג ךיא בָאה ,םיור ןייק
 קעווצ םעד וצ ןבָאה ייז סָאװ ,רעדיילק עטרילָאק ערעייז טימ טליֿפעגנָא ןסָאג יד
 עקיליײיה, ןָא ןֿפור ייז סָאװ ,ןלָאר-טעמרַאּפ ערעייז טריֿפעגסױרַא ןוא ןוטעגנָא
 ךיא ,ןסַאג יד טכליהרַאֿפ ייז ןבָאה ןעיירשעג-לבוי ןוא גנַאזעג טימ ןוא ,"רעכיב
 ןעוועג ךָאד זיא סָאד רָאנ ,וצ סָאד טזָאל טכַאמ יד סָאװ ,טרעדנואוועג רָאנ ךיז בָאה
 -עצ ןוֿפ סעיצידַארט יד ןטיהעגּפָא טָאה סוטסוגיוא .סוטסוגיוא ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא
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 טרעהעג טָאה םיור ןוא ,ןדִיי יד ןוֿפ סעיגעליוװירּפ יד ךיוא --- םעד ןיא ןוא ,רַאז
 ,ייז וצ לָאמטסנעד

 עשידִיי יד העּפשה עכעלדעש ַא טביאעגסיוא םיור ףיוא ןבָאה ייז ןוֿפ רעמ ךָאנ
 רעטסכעה רעד ןיא ןגירקעגנַײרַא ,ךעלמענ ,ךיז ןבָאה רעבַײװ עשידִיי יד .רעבַײװ
 -ַאֿפ עטסשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ סענָארטַאמ יד טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ןוא טֿפַאשלעזעג
 "עגנעמַאזוצ ןטּפעצער עקידתודוס ךרוד ןבָאה ייז סָאװ ,ןקנַארט-סעביל סעילימ
 עקיטַאלג ערעייז ךרוד ןענַײז ייז ןוא ,ןלייא עטלייוורעדסיוא ,ןטעלומַא ,טלעטש
 -כַײלג .טֿפַאשלעזעג רעכיוה רעשימיור רעד ןוֿפ סנירעבעגטַאר יד ןרָאװעג ןעגנוצ

 ןצַאלַאּפ עשימיור יד ןיא טלגומשעגנַײרַא ייז ןבָאה ןקנַארט-סעביל יד טימ קיטַײצ
 "ורי םעד טמירעג ,טָאג רעייז רַאֿפ עיצַאטיגַא טכַאמעג ,ןביולג ןדמערֿפ רעייז
 טקיש סע רעוו זַא ,סענָארטַאמ עשימיור יד טדערעגנַײא ןוא שדקמ:-תיב רעמילש
 -געטש ןוֿפ ןענַײז רעבַײװ .טליֿפרעד ןשטנואוו ענַײז ןרעוו ,שדקמ:-תיב ןיא ןברק ַא
 .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא תונומא ןוא ןטלוק עדמערֿפ ןוֿפ רעטײרּפשרַאֿפ יד ןָא קיד
 ןטיירּפש ןטלוק עקיטרַאדמערֿפ סָאװ ןצענ יד ןיא ןּפַאכ טכַײל רעייז ךיז ןזָאל ייז
 עכלעוו טימ ,ןעלטימ ערעדנַא ןוא םיסנ ךרוד ,ךיורייוו ךרוד --- ייז רַאֿפ סיוא
 עשימיור יד ןוֿפ ןברק ןייא טשינ ןבָאה רעבַײװ יד ,ָא .ךיז ןענידַאב סעיגילער
 רעטעג עשימייה יד וצ טכַאמעג ייז קינעּפשרעדיװ ,ןסיוועג רעייז ףיוא סענָארטַאמ
 םיור ןיא רעבַײװ עשידִיי יד טימ ןבָאה רימ ,ָאי .ן'הוהי רַאֿפ ייז ןענואוועג ןוא
 ! גָאלּפ רעזדנוא טַאהעג

 -יגַא ןוא ןעמוֿפרַאּפ ,ןקנַארט-סעביל ןבָאה עכלעוו ,רעבַײװ עשידַיי יד ןשיווצ

 טָאה ,םיור ןוֿפ סענָארטַאמ יד וצ טלעטשעגוצ עיגילער רעשידִיי רעד רַאֿפ עיצַאט
 -עג יז טָאה ןעמ .ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעייז דלַאב זיא עכלעוו ,ענייא ןענוֿפעג ךיז
 -נוט ןיא טליהעג קידנעטש ךיז טָאה יז לַײװ ,רַאֿפרעד "הנח עלעקנוט יד, ןֿפור

 -עג יז טָאה סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה יז .ןילַאטסעװ ַא יו ןרעיילש עשיטסימ עלעק
 סטָאג רעייז ןוֿפ סנטַײװ רעד ןוֿפ ןַײז טעוו יז יוו גנַאל ױזַא : רדנ ַא ךיז ףיוא ןעמונ
 -גוא ךיז טָאה יז ,ןלַאש ןוא רעדיילק עטרילָאק ןייק ןגָארט טשינ יז טעװ ,לּפמעט

 ,ץנעגילעטניא רעסיורג ריא טימ רעבַײװ עשידִיי ערעדנַא יד ןוֿפ טדיישרעט
 טזָאלעג ןרעיילש עריא ךרוד טָאה יז .טייקנייש ריא טימ ךיוא ןוא טֿפַאשגולק

 עצרַאװש עסיורג רָאּפ ַא ןוא ,טיוה ריא ןוֿפ רילָאק ןווילָא-לקנוט םעד ןרעמישכרודַא
 קידנעטש ךיד ןבָאה ,רעכעל-ןגיוא ענעטינשעג ךעלגנעל ןיא טצעזעגנַײרַא ,ןגיוא
 גנילביל רעד ןרָאװעג דלַאב זיא יז .סױרַא םינּפ טליהרַאֿפ ריא ןוֿפ טשַאררעביא
 ףיוא טגָאזעג טָאה ןעמ .טֿפַאשלעזעג רעכיוה רעשימיור רעד ןיא ןעמַאד יד ןוֿפ

 -סעביל ןלעטשוצנעמַאזוצ ױזַא יו ןטּפעצער עכעלּפעשרעדמוא טציזַאב יז זַא ,ריא
 רעמ רעבָא .דנַאל קידתודוס ריא ןוֿפ טכַארבעגטימ ךיז טימ טָאה יז סָאװ ,ןקנַארט
 ץנעגילעטניא ריא טימ טקריוװעג יז טָאה ,טגָאמרַאֿפ טָאה יז סָאװ ,ןטּפעצער יד ןוֿפ
 רענעמ ךיוא רָאנ ,ןעמַאד רָאנ טשינ ,גָאט רעד יװ ןעוועג יז זיא גולק .לכׂש ןוא
 טימ לָאמ עקינייא ןעמוקעגסיוא ךיוא רימ זיא סע .ןטַארַאב ריא טימ ךיז ןבָאה
 ןוא םילשורי ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןיוש רעטעּפש ,ןענעגעגַאב וצ ךיז ריא
 | .ןדנעטשמוא ערעדנַא ץנַאג רעטנוא

 ,םעד ךרוד עלָאר עניילק ןייק טינ םיור ןיא טליּפשעג טָאה הנח עלעקנוט יד

 שרעייז עלַא ןגעוו ןעוועג בשיימ ריא טימ ךיז ןבָאה סענָארטַאמ עשימיור יד סָאװ
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 ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןריֿפוצֿפױא ךיז ױזַא יוװ ,תוצע ןבעגעג ייז טָאה יז .תורצ-סעביל

 זיולב ,טרעהעגסיוא ליֿפ ןוא טדערעג קיניײװ ,עקיאור ַא ןעוועג זיא יז .סעיצַאוטיס
 רעד טסואוועג גולק ױזַא ןוא קנַאדעג ַא ןֿפרָאװעג ,טכַאמעג גנוקרעמַאב עניילק ַא

 -טַאמ עדנֿפערטַאב יד רָאנ ריא ןוֿפ טשינ טמוק עעדיא יד זַא ,ןדערוצנַײא עמַאד

 רעזַײה-ןרָאטַאנעס יד ןיא ןרעקרַאֿפ םעד ךרוד ....ףיורעד ןלַאֿפעג זיא ןיײלַא ענָאר

 ַײב טנָאקעג טָאה ןעמ .םיור ןוֿפ קיטילָאּפ רעד ןיא טכָאקעגסיוא ןעוועג יז זיא

 זיא יז .טסואוועג טשינ ךָאנ ןבָאה ןרָאטַאנעס עכלעוו ןגעוו ,ןכַאז ןייגרעד ריא

 טסואוועג ןבָאה עגַאל יד טנָאקעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ .טרימרָאֿפניא טוג ןעוועג

 -לעוו ,ַאּפירגַא ץנירּפ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןיטנעגַא ןַא ןעוועג זיא יז זַא ,ןלײצרַאֿפ וצ

 ןיא םיא רַאֿפ עיצַאטיגַא ןכַאמ לָאז יז ידּכ ,םיור ןייק טקישעגרעהַא יז טָאה רעכ

 טשינ זיא סע ,ןח ליֿפ ךיוא טַאהעג טָאה יז .רעזַײה עשירָאטַאנעס יד ןיא ןוא ףיוה

 ,ריא טימ ןעגנערברַאֿפ וצ טנַאסערעטניאמוא ןעוועג |

 ,ַאידוַאלק רעניילק רעד ןוֿפ יורטוצ םעד ןענואוועג טָאה הנח עלעקנוט יד טָא

 זַא ,טגָאז ןעמ .ןקנַארט-סעביל ןוא ןלייא ,ןעמוֿפרַאּפ טֿפױקרַאֿפ טָאה יז רעכלעוו

 ןוֿפ ןַאידוַאלק טָאה יז םערָאװ ,ריא ףיוא גנוקריוו עכעלדעש ַא טַאהעג טָאה יז

 ריא ןוֿפ םזיציטסימ םעד טימ ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא טייהרעניילק

 -ֿפױא טעו רעכלעוו ,חישמ ןימ ַא ,רעזיילרעד ַא ןקישּפָארַא טעו טָאג זַא : עיגילער

 ערעדנַא ףיוא גנוקריוו עטכעלש ַא טַאהעג ךיוא טָאה יז .קלָאֿפ ןשידִיי םוצ ןייטש

 ,םיור ןיא טייהנייש רעטמירַאב ַא רענייא ףיוא סרעדנוזַאב ,סענָארטַאמ עשימיור

 עסיוועג ַא ,טגָאיעגכָאנ ךיז ןבָאה רעריֿפ-לייח ןוא ןרָאטַאנעס עלַא רעכלעוו ךָאנ

 -עגרעביא זיא ןוא ןירעסייק עשימיור ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו ,ַאיעּפָאּפ

 .ןביולג ןשידַיי םוצ םייהעג ןיא ןעגנַאג

 ןֿפלָאהעג ןסוטַאליּפ סויטנָאּפ סָאד טָאה יז

 םעד ןצעזכרודַא טעװ יז ביוא : טגָאזעגוצ רַאֿפרעד ריא טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ

 -ַארוקָארּפ רעד ןרעוו טעוװ רע ןוא ַאידוַאלק רעניילק רעד ןוא םיא ןשיווצ ךודיש

 טעװ רע .ןעמענ דסח ןרעדנוזַאב ןיא קלָאֿפ ריא רַאֿפרעד רע טעװ ,הדוהי ןוֿפ רָאט

 -סיורַא קירוצ ,ָאינָאטנַא ןיא ןטלַאהעגֿפױא ןרעוו עכלעוו ,לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק ייד

 רעד רָאנ .ןוט ייז רַאֿפ רע טעװ תוֿבוט ערעדנַא ךָאנ ןוא .ןטיה וצ ןדִיי יד ןבעג

 ןדַיי יד ןלעװ לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק יד רַאֿפ : לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק יד -- רקיע
 ,טַאהעג ןעקנַאדרַאֿפ וצ סוטַאליּפ טָאה ,הנח רעלעקנוט רעד ,ריא טָא .ןוט ץלַא

 .םיא וצ ץרַאה ריא טדנעוװעג טָאה ַאידוַאלק עניילק יד זַא

 סָאד ךָאנ זיא הדוהי רעביא רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ עלעטש יד ןעמוקַאב וצ רעבָא

 טימ .הֿפינח טַאהעג דנַײֿפ טָאה סוירעביט רעסייק רערטיכ רעד .ןעוועג קיניײוװ

 טגנַאלרַאֿפ טָאה רעסייק רעד .ןעמענ טנָאקעג טשינ םיא ןעמ טָאה ןיילַא הֿפינח

 .ןענידַאב טוג טזָאלעג ךיז רע טָאה עלעטש ַאזַא רַאֿפ ,םיׂשעמ

 -סיורַא טנָאקעג טָאה סוטַאליּפ ואוו ,טייהנגעלעג ַא ןענוֿפעג ךיוא ךיז טָאה דלַאב
 רעטקנַאדעגּפָא רעד : םידסח ענַײז ןעניוועג ןוא טֿפַאשַײרטעג ןַײז רעסייק םעד ןזַײװ

 .וצרעד טדערעגנָא םיא ןבָאה רימ .עיריס ןייק קעװַא זיא סוקינַאמרעג רעריֿפ-דלעֿפ

 ןוֿפ בלַאהרעסיױא לָאז רע זַא ,םיא טימ ןהנעטנַײא ןיא ןטלַאהעג טָאה סוטַאליּפ

 טָאה סוירעביט סָאװ ,טעטיױװיטקַא יד ןכוז ,עידנַאסקעלַא רעסיורג רעד ןיא ,םיור
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 גנורעדָאֿפֿפױא רעד ףיוא וצרעד טדערעגוצ ךיוא םיא בָאה ךיא .ןעמונעגוצ םיא ןוֿפ

 ןַײד סיוא ץונ; : םיא טימ ןהנעטנַײא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רימ ,ָאי .סוטַאליּפ ןוֿפ

 רע ."םיור ןוֿפ בלַאהרעסיױא טגיל קילג ןַײד ,עירעּפמיא רעד ןיא טעטירַאלוּפָאּפ

 "...עסיורג סמיור רַאֿפ עקּפַאלוּפ יד זיא עירדנַאסקעלַאק :טרעוװעג ךיז טָאה

 זיא רַאזעצ ךיוא ,סוינָאטנַא ןוא סואעּפמָאּפ ,טקנעדעג ,ָאי; --- טגָאזעג רע טָאה ---

 * ...טודרוה טשינ ןעוו ,ןבילבעג ןקעטש טרָאד טשינ ריש

 ץענ רעד ןיא ןּפַאכ טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא ,טדערעגסיוא םיא ןבָאה רימ/

 .עירדנַאטקעלַא --- טיײרּפשעגסיױא םיא רַאֿפ טָאה סוירעביט רערטיכ רעד סָאװ

 ןוֿפ לעֿפַאב ןֿפױא עיריס ןוֿפ רעטלַאהטַאטש רעד םיא טָאה ,טסייוװ וד יו ,טרָאד

 ,םיור ןייק ןעמוקעגנָא זיא טיוט ןַײז ןוֿפ העידי יד ןעוו .טעטֿפיגרַאֿפ סוירעביט

 ןוֿפ טרעדָאֿפעג ןוא ןסַאג יד ףיוא סױרַא טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ לבעּפ סָאד זיא

 יװ ,רעסייק רעד .סוקינַאמרעג ןבעגקירוצ ייז לָאז ןעמ זַא ,טַאנעס ןוא רעסייק

 רע .לבעּפ ןרַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ,ןדחּפ ַא רוטָאנ רעד ןוֿפ ,רעטערַאֿפ רעדעי

 ' טָאה ,ןכַאמ קורדנַײא ַאזַא טעוװ סוקינַאמרעג ןוֿפ טיוט ,רעד זַא ,טנכערעג טשינ טָאה

 רע סָאװ ,היוול רעסיורג ַא טימ טנעה ענַײז ןוֿפ טולב סָאד ןשַאוװּפָא טלָאװעג רע

 -יט ,ןײלַא רעדרעמ רעד טָאה עלַא ןוֿפ רעמ .ןברק ןַײז רַאֿפ טנדרָאעגנַײא טָאה

 דרע יד ןעוו ,לָאמטסנעד ןיוש רעבָא .טיוט סוקינַאמרעג ףיוא טנייוועג ,סוירעב

 ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא סוטַאליפ זיא ,דלעה םעד טקעדעגוצ טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה

 טלָאװעג רָאנ טָאה סע רעוו ,ןדעי טליײצרַאֿפ ןוא ,לבעּפ םעד ןוא ןרָאטַאנעס יד

 ןוֿפ עירעפמיא יד דלַאװעג טימ ןסַײרקעװַא טלָאװעג טָאה סוקינַאמרעג זַא ,ןרעה

 ןַא טריברעװ טָאה ןוא עירדנַאטקעלַא ןייק קצװַא רע זיא קעווצ םעד וצ ,רעסייק

 טלעטשעגנילא סוטָאליּפ טָאה ןבעל ןַײז ,םיור ףיוא ןייג וצ ידּכ ,עיזַא ןיִא ײמרַא

 סדלעה םעד ןוֿפ קורדנַײא רעד ןעוו לָאמטסנעד ,ןעגנורעלקקרעד עכלעזַא טימ

 רע .טקוקעג טשינרָאג ףיוא טָאה סוטַאליּפ רעבָא ;שירֿפ ןעוועג ךָאנ זיא טיוט

 ,טריברעוו םיא ךיוא טָאה סוקינַאמרעג זַא ,ןטנעמוקָאד עשלַאֿפ טלעטשעגוצ טָאה

 רע טָאה רעסייק ןרַאֿפ .טַארַאֿפ םעד ןיא ןגױצעגנַײרַא רע טָאה ךימ ךיוא ןוא

 ןעמוק וצ טלעטשַאב ךימ טָאה סוקינַאמרעג זַא ,ןגָאז תודע לָאז ךיא ,טכַארבעג ךימ

 רעסייק םעד טָאה רע .ןענָאיגעל עשיטַאיזַא ענַײז ןיא ןטערטוצנַײרַא ידּכ ,עיזַא ןייק

 טָאה רעכלעוו ,ןטצעזעגרָאֿפ ןַײז ,רעריֿפ-ײמרַא ןַײז ,דלעה םעד ןוא ,ןשַאוועגנייר

 רעקיביײא רעד רַאֿפ טריֿפעג עינַאמרעג ןוֿפ רעדלעוו ערעטצניֿפ יד רעביא םיא

 . .טַאררַאֿפ טימ טקינײרמוארַאֿפ ,ןטערטעצ ,טצומשַאב רע טָאה ,םיור ןוֿפ עירָאלג

 -רעג ךָאנ םישדח עקינייא .ןטרַאװ גנַאל ךיז ףיוא טזָאלעג טשינ טָאה ןיול רעד

 םעד טימ טליטשעג דרָאמ םעד בילוצ סעּכ ןַײז טָאה לבעּפ סָאד ןעוו ,טיוט !סוקינַאמ

 -קַאמ,, רעטַאעט ןיא ןבָאה תויח יד סָאװ ,ענעגנַאֿפעג ןוא ןרָאטַאידַאלג יד ןוֿפ טולב

 --- ,טנדרָאעגנַײא לבעּפ ןרַאֿפ לעיצעּפס סָאד טָאה רעסייק רעד --- טקיצרַאֿפ "סומיס

 סרעסייק םעד טימ הנותח סעסוטַאליּפ לּפמעטיַאנַאיד ןיא טרעַײֿפעג ןעמ טָאה

 .ַאידוַאלק רעטכָאטֿפיטש

 ןיא הלּכ רעגנוי רעד וצ ןַײרַא טלָאװעג טָאה ןתח רעד ןעוו ,הנותח רעד ךָאנ

 ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד ךרוד טלעטשרַאֿפ געוו םעד ןענוֿפעג רע טָאה ,לוטש-גָארט ריא

 .טנעמַאגרעּפ ַא --- הלּכ יד טָאטשנַא םיא טָאה סוירעביט רעטלַא רעד ...רעסייק
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 -וצנַײא ןסוטַאליּפ רַאֿפ לעֿפַאב רעד ןעוועג זיא סע : טקעטשעגנַײרַא טנַאה רעד ןיא

 יז ןצעזַאב וצ םילשורי ןייק ןייג וצ טרָאד ןוֿפ ןוא עירָאזעצ ןייק ךיז ןֿפיש

 ,הדוהי רעביא רָאטַארוקָארּפ ַא ןוֿפ עלעטש

 .טרעדָאֿפעג ןתח ועד טָאה -- ?בַײװ ןילמ ןוא ---

 ,ךָאד טסייוו וד .ףיוה סרעטייק ןיא ןזָאל ָאד קיֿפױלרַאֿפ וטסעװ בַײװ ןַײד ---

 ערעייז ןעמענטימ ןלָאז רעריֿפ-ײמרַא רעדָא ןרָאטַארוקַארּפ זַא ,גהנמ ןגעק זיא סע

 ,ןקיש ריד יז לעװ ךיא זַא ,ןַײז ךעלגעמ ןָאק ,רעטעּפש .ןצניוװַארּפ יד ןיא רעבַײװ

 "רַאֿפ זיא לכיימש-ןדָאש ַא ןוֿפ ןטָאש ַא ןוא טגָאזעג קַארטיכ רעטלַא רעד טָאה --

 ,ּפיל עטשרעטנוא עקידהווַאה ןַײז ןעגנַאגעגַײב

 ךיא זַא ,טרעהעג יאדװַא טסָאה -- םיא וצ טגָאזעג רע טָאה -- סוטַאליּפ --

 ַא ןיא עטמַאַאב --- ? סָאװרַאֿפ וטסייוו .עטמַאַאב ענַײמ ןשיוט וצ ןרעג טשינ גָאה

 -עזעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה ןגילֿפ יד ןעוו --- ,רעּפרעק א ףיוא ןגילֿפ יוװ ןענײז דנַאל

 ףיוא .ןֿפרַאדַאב טשינ לָאז ךיא זַא ,עז ,קיאור ךיז ייז ןטלַאהַאב ,טולב טימ טקיט

 ...!גילֿפ עקיטשרָאד עשירֿפ ַא ןוָאלֿפױרַא לענש ױזַא הדוהי ץניווַארפ ןַײמ

 רעטלַא רעד בילוצ ךימ רע טָאה ,הדוהי ןייק ןגױצעגּפָא טָאה סוטַאליּפ ןעוו

 רעד ןוֿפ סויליסנָאק רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןיב ךיא .ןעמונעגטימ טֿפַאשדנַײרֿפ

 רעביא רעעזֿפױא סלַא ןרָאװעג טצעזעג ןוא ,ריציֿפָא-סגנודניגרַאֿפ ,רוטַארוקָארּפ

 ,םילשורי ןיא שדקמ-תיב םעד ףיוא גנוטסעֿפרָאינָאטנַא רעד

3 
 םילשורי ןיא גוצנַײא רעזדנוא

 ,עירָאזעצ ןייק טֿפישעגנַײא ךיז רימ ןבָאה ,ןלױֿפַאב טָאה רעטייק רעד יו ױזַא

 ןייק טלַײאעג ןבָאה רימ ,ןטלַאהעגֿפױא גנַאל טשינ טרָאד ךיז ןבָאה רימ רעבָא

 רימ ןבָאה ,טנַאזָאּפמיא ןַײרַא טָאטש ןיא גוצנייא רעזדנוא ןכַאמ וצ ידּכ .םילשורי

 זיא ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ ;עטרָאהָאק ַא ןָאזינרַאג רעוחירי ןוֿפ ןגיוצעגוצ

 -וצ טריטרַאװקנַײא ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,עטרָאהָאק יד ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא

 ןֶא לוטשיגיל ןַײז ןיא סוטַאליּפ סויטנַאּפ טימ ;:סרעטַײר עשטַײד יד טימ ןעמַאז

 ןוֿפ סעיגעליווירּפ יד בילוצ .םילשורי ןייק טרישרַאמנַײרַא רימ ןבָאה ,ץיּפש רעד

 רַאֿפ ןדנעטשמוא עלַא יב ןוא ןטַײצ עלַא ןיא ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ) ןדִיי יד

 -ייצּפָא ערעדנַא יד ןוא סרעלדָא יד ןלױֿפַאב סוטַאליּפ טָאה (ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז

 יד ,רעדליב סרעסייק םעד ,ןלַײֿפ ךעלטניב יד :סעטרָאהָאק יד ןוֿפ ןעגנונעכ

 -רעד ןענַיײז רימ .ייז ןלױהרַאֿפ וצ ןוא ןדייש ערעייז ןיא ןטלַאהַאב וצ --- ןדליש

 טימ ךיז טמעש ןעמ :גנורעטסעל-רעסייק רעקיזָאד רעד ףיוא ןָאװעג טניוטש

 טלַאהַאב ןֿפמואירט ןוא עירָאלג רעזדנוא ןוֿפ ןלָאבמיס יד ,ןעגנונעכײצּפָא סמיור

 -יור יד ןוֿפ ןלָאבמיס יד ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ? ךעלעדִיי יד רַאֿפ ןעמ
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 טימ ייז ןבָאה רעקלעֿפ עלַא ןוא ףמואירט ןיא טרישרַאמכרודַא ןענָאיגעל עשימ
 --- ,טנֿפעעג ייז רַאֿפ ךיז ןבָאה טלעוו רעד ןוֿפ ןרעיוט עלַא ,טלּבּויעגנגעקַא דיירֿפ

 ?ןדניװשרַאֿפ יז ןלָאז םילשורי ןוֿפ ןרעיוט יד רַאֿפ ,ָאד ןוא
 ךרוד זיא הנומא עשידַיי יד .לעֿפַאב זיא לעֿפַאב ,ןוט טנָאקעג רימ ןבָאה סָאװ

 םעד ףיוא זַא ,טגנַאלרַאֿפ טָאה םיור ןוֿפ קיטקַאט יד .ןרָאװעג טנעקרענָא םיור
 רעד סוטסוגיוא .ןבעג ןטײהַײרֿפ עלַא ןרַאברַאב יד ןעמ לָאז עיגילער ןוֿפ טקנוּפ

 סרַאזעצ ןוֿפ טַאהעג ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,ןדַיי יד ןוֿפ עיגעליווירּפ יד טָאה רעקילייה
 -עגּפָא טייקכעלטקניּפ סיורג טימ טָאה רעסייק סוירעביט ןוא ,טקיטעטשַאב ,ןטַײצ
 ! ןלַאֿפרַאֿפ .טריֿפעגנַײא טָאה רעגנעגרָאֿפ ןַײז סָאװ ,ןצעזעג ןוא םיגהנמ עלַא ןטיה
 -ער רעד ןוֿפ ,דנַאל םעד ןוֿפ ,טָאטש רעד ןוֿפ סעיצַאטוּפעד יד ןענַײז ואוו רעבָא
 ,םינהּכ יד ןוֿפ ,רעבעג-ץעזעג ןוא עטנרעלעג יד ןוֿפ ,טכַאמ רעליוויצ ןוא רעזעיגיל
 ןוֿפ רָאטַארוקָארּפ םעד ,רעסייק ןוֿפ רעטערטרַאֿפ םעד ,רעײטשרָאֿפ סמיור ידּכ
 -ַאטוּפעד יד ףיוא רעיוט-ןורבח םעד ַײב רימ ןטרַאװ םניחב ? ןסירגַאב וצ הדוהי
 ןעמוק ךעלדנע .ןרָאצ ןוֿפ סקַאװ יו לעג טרעוו םינּפ סעסוטַאליּפ ,עז ךיא .סעיצ
 ןבָאה לייט ,טליהעגנַײא ןטַאלַאכ עסַײװ ןיא ךעלעדִיי רָאּפ ַא שינעלַײא ןיא ןֿפױל וצ
 ןשיריס ןיא ,רוזירֿפ רעכיוה טימ וליֿפַא לייט ,רעכיט טימ ּפעק יד טקעדַאב טַאהעג
 ןוֿפ רעריֿפנָא רעד .דרעב עטקָאלעג טימ --- ליטס ןשיצינעֿפ ןיא ערעדנַא ,ליטס
 ייווצ ןיא טלייטעצ ,דרָאב רעסייוו רעגנַאל ַא טימ ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג זיא ייז
 לָאמַא ךיוא ןילַא ,לודג ןהּכ ןוֿפ רעווש רעד ,ןנח ןעוועג זיא סָאד .ןציּפש עגנַאל
 ןוא םיור ןוֿפ דנַײרֿפ סלַא ןבעגעגסיוא ךיז טָאה רעטלַא רעד .לודג ןהּכ ַא ןעוועג
 ןהֹּכ םעד ןטָארטרַאֿפ ,ןגָאז וצ ױזַא ,רע טָאה ןטײקכעלרעַײֿפ עלעיציֿפָא עלַא יב
 טָאה רעכלעוו ,ןטלַא םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ סע .לודג
 ַײב ןטלַאה וצ גנַאל ךיז ןוא ןריגער וצ ןדִיי יד טימ ױזַא יו טסואוועג רָאנ טשינ
 ןַײז רעטנוא ןטלַאהעג ןרירװענַאמ ןגולק ןַײז טימ ךיוא טָאה רע רָאנ ,הלשממ רעד
 ןשיווצ זַא ,ןסיוו וצ ןַײז גונעג טעװ לַײװרעד .רָאטַארוקָארּפ םעד וליֿפַא סולֿפנַײא
 יב טסירגַאב זדנוא ןיײלַא רע זיולב טָאה םילשורי ןוֿפ ןעלבַאטָאנ עקיצנייא יד
 -רָאֿפ, עטלעטשעגנָא ןעוועג ענַײז עקירעביא עלַא יד ,טָאטש רעד ןוֿפ רעיוט םעד
 ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ,גנוקירעדינרעד רעד רַאֿפ עטלָאצַאב ,טסייה סָאד ,"רעייטש
 ןוא ןטלַאטשעג עקיסקיוועג ענייש ערעייז ץוחַא .םיור ןסירגַאב וצ ןעמונעג ךיז
 -יטֿפעשַאב רעקיזָאד רעד וצ ייז ןעמ טָאה םעד בילוצ סָאװ ,דרעב עטקָאלעג עגנַאל
 רענעעזעגנָא ןייא ןייק .טריטנעזערּפער טשינ ןעמענייק יז ןבָאה ,ןבילקעגסיוא גנוק
 -טימ ,ןעלבַאטָאנ רָאּפ ַא סעּפע .ייז ןשיװצ ןעוועג טשינ זיא רעשטַײטסיױא-ץעזעג
 -עג רָאװעג רעטעּפש ןיב ךיא יו רעבָא ,ןעוועג ָאי ןענַײז ,ןירדהנס ןוֿפ רעדילג
 ןנח רעטלַא רעד .םיקודצ יד ןוֿפ ןשטנעמ ענעגייא ןעוועג ץלַא סָאד ןענַײז ,ןרָאװ
 -ַאטנעזערּפער עקיטכיר ַא ןלעטשוצנעמַאזוצ ןטייקירעווש טַאהעג קידנעטש טָאה
 רעד ,רע טָאה ;ןטײקכעלרעַײֿפ עשימיור עלעיציֿפָא יד רַאֿפ עיצַאטוּפעד עוויט
 -ייש טימ טַײל עטלַא רָאּפ ַא טלעטשעגנָא טַאהעג קעווצ םעד וצ ,קַארטיכ רעטלַא
 טמענ סָאװ ,ןקינעי םעד ןלָאצַאב ןדִיי יד יו ,רַאֿפרעד ייז טלָאצַאב ןוא ןעזסיוא םענ
 ...החכוּת רעד תעב הרוּת רעד וצ ןײגוצֿפױא דובּכ ןטֿפַאהלֿפײװצ םעד ךיז ףיוא
 ,טניימעג רימ ןבָאה לַײװרעד ,ןרָאװעג רָאװעג רעטעּפש ץלַא רימ ןענַײז סָאד
 -רעהַא ןענַײז עטנרעלעג יד ןוא םימכח יד ,םילשורי ןוֿפ ןעלבַאטָאנ יד זַא
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 -ַאב רעמילשורי רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןסירגָאב וצ שיטסַאיזוטנע זדנוא ןעמוקעג

 ןעוו ,תועט רעזדנוא ןיא טגַײצעגרעביא דלַאב רעבָא ךיז ןבָאה רימ .גנורעקלעֿפ

 'ו ,םילשורי ןוֿפ ןסַאג יד ןיא טרישרַאמנַײרַא ןבָאה רימ

 ךָאנ טָאה טונימ רָאּפ ַא רַאֿפ טשרע .ןברָאטשעגסיױא ,רעל ןעוועג ןענַײז ,ןסַאג יד

 יד ןוֿפ ביוטש םעד ףיוא ןעזעגנָא ךָאנ טָאה ןעמ .ןבעל טימ ןעלמיוו טזומעג ָאד

 ןוא שער ןוֿפ ןעמיטש יד ,גנורעקלעֿפַאב רעכעלגעווַאב ַא ןוֿפ טירט יד רענייטש

 טימ .טֿפול רעד ןיא ןעגנַאגעגסיוא טַאהעג טשינ ךָאנ ןענַײז ןומה ןטזױרבעגֿפױא

 ךאלמ רעד ןעוועג ןטלָאװ רימ יו ,טשיװעגּפָא ץלַא סָאד טלָאװ טנַאה ַא יװ ,לָאמַא
 סעירעלַאג-ןלַײז יד .ןֿפָאלעג געו םעד סיוא זדנוא ןענַײז עלַא -- ןײלַא תומה

 טימ ןעוועג לוֿפ דימּת ןענַײז סָאװ ,עיטַארקָאטסירַא רעד ןוֿפ רעזַײה יד רַאֿפ

 ןוא רעל ןענַאטשעג ןענַײז ,ןוז רעד רַאֿפ ןטָאש ןיא ךיז ןציש עכלעוו ,ןשטנעמ

 ןביהעגֿפױא ןבָאה רעבלעוועג יד .טָאטש רענעברָאטשעגסיױא ןַא ןיא יו ,טסֹוּפ

 יד ;טגיילעגסיוא תורוחס ערעייז טַאהעג ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא ,סנדָאל-םָארק יד

 יד רַאֿפ ךעלּפערט יד ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ ןענַײז ןַײװ ןוא קינָאה ,לייא טימ ןגירק

 טשינ םילּכ עטליֿפעגנָא יד ןוֿפ טייקירעוװש רעד בילוצ ןבָאה ייז סָאװ ןעמָארק

 טשינ זיא שטנעמ ןייק רעבָא ,ןעמיור עטסקינייוװעניא יד ןיא ןעמעננַײרַא טנָאקעג

 -עגרעביא רעלדנעה:רעּפעט ַא וליֿפַא טָאה טרָא רעדנַא ןַא ןיא .ייז ןבעל ןעוועג !

 ןוא ,סַאג רעד ןוֿפ םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא רישעג ןוא רעלעט ,ּפעט ענַײז עלַא טזָאל

 -עצ ןוא ייז ןיא טרישרַאמנַײרַא ןבָאה ןענָאיגעל ערעזדנוא .ןֿפָאלטנַא רע זיא ןיילַא

 ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה סַאג רערעדנַא ןַא ןיא .סיֿפ יד טימ סנברַאש יד ןטָארט

 טשינ זיא רענייק רָאנ ,לייא ןגירק ןוא ןַײװ ןעלגָאל טימ ענעדָאלַאב ןעלזייא ףיוא

 יד ,קיטעמוא ןענַאטשעג ןלימ-םימׂשב יד ןענַײז לסעג"םימׂשב ןיא .ייז ןבעל ןעוועג
 שטנעמ ןייק זיא ייז ןבעל ןוא טײרּפשעגסיױא ןגעלעג ןענַײז רעצכעטַײרק-םימׂשב

 -קַאלֿפ ןוא ענעלָאװ עטברַאֿפעג טנוב --- לסעג-רעבעוו ןיא ךיוא ױזַא .ןעוועג טשינ

 -כרוד רימ ןבָאה ױזַא ...ייברעד שטנעמ ַא ןָא ןלוטשבעוו יד ףיוא םעדעֿפ ענעס

 ,טָאטש רעטזָאלרַאֿפ ַא ןיא יװ ןסַאג ענעברָאטשעגסיוא יד רעביא טרישרַאמעג

 יד רעטניה ןוֿפ ,ןלַײז יד רעטניה ןוֿפ ,ףייה יד םורַא ןעמיוצ יד רעטניה ןוֿפ רָאנ

 רעבלעוועג יד ןוֿפ רעיוט ןוא ריט רעטניה ןוֿפ ,סעקינַאג יד רעביא ןעגנַאהרָאֿפ

 ןַא ןוֿפ ןעלמרומ עקידנגָאזנָא-טכעלש סָאד זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא רעזַײה ןוא

 רַאֿפ םי ןקידרעזייב ַא ןוֿפ ןגָאלש-סעילַאװכ עליטש סָאד יוװ ,ןומה ןטזױרבעגֿפױא

 יד טימ טלעטשרַאֿפ ,רעזַײה יד ןוֿפ רעכעד עכַאלֿפ יד ףיוא ךיוא ...םערוטש ַא

 ןעועג טלמַאזרַאֿפ ןענַײז ןשטנעמ ליֿפ ןעזעג רימ ןבָאה ,ןסמיזעג-םיוצ עכיוה

 -סיױרַא דנַײֿפ רעד טָאה ױזַא .ןקילב עכעלדנַײֿפ טימ שרַאמ רעזדנוא טכַאבָאַאב ןוא

 ןרעיוט ןוא ןריט עטכַאמרַאֿפ יד ךרוד ןגיוא רעטנזיוט טימ ודנוא וצ טקוקעג

 -רָאמרַאמ רעטניה ןוֿפ ,רעכעל-ןטלַאּפש ןוֿפ ןבָאה ,ןטערטעגּפָא רָאנ רימ ןענַײז םיוק

 ,טקישעגכָאנ זדנוא ןגיוא עקידרעַײֿפ ןוֿפ ןקילב ןוא ןביוהעגרעטנוא ךיז ּפעק ןלַײז

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןטרַאװרעד וצ ןבָאה רימ סָאװ טליֿפרעד דלַאב ןבָאה רימ

 ָאכע ןַא יו ןבָאה סרעטיײּפמָארט ערעזדנוא ןוֿפ ןֿפור עקידנלַאש יד .גנורעקלעֿפַאב

 טגָאירַאֿפ ןוא ןטַאג ענעברָאטשעגסיױא עקידייל יד ןיא ןעגנולקעגּפָא טוט ןוֿפ

 ןעגנַאגעג רימ ןענַײז ױזַא .זדנוא רַאֿפ לגיר ןוא סָאלש רעטניה גנורעקלעֿפַאב יד

 ןבָאה רימ זיב ,ןטלַאהַאב ךיז טָאה אנוׂש ַא עכלעוו רעטניה ,טנעוו עמוטש ןשיוצ
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 וצ גנורעקלעֿפַאב יד זיא ָאד .טָאטש רעד ןוֿפ לייט ןטשרעבייא םעד טכיירגרעד
 יד ןוֿפ רעמינּפ עקידנכַאל ןעזעג ןיוש טָאה ןעמ .ןעוועג ךעלדנַײרֿפ רעמ זדנוא
 טָאה סעירעלַאג-ןלַײז יד ןיא טֿפַאשלעזעג עכעליײרֿפ ,ּפָארַא ךעלקינַאג-קוקסיוא

 ,ץַאלּפ ַא ףיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ זיב --- ,טסירגַאב ךעלדנַײרֿפ וליֿפַא זדנוא
 ,םיור ןוֿפ גרַאב-ןיטַאלַאּפ םעד וצ ןכַײלגרַאֿפ ןענָאק רימ ןכלעוו

 ערעדנַא ןוא םילודג םינהּכ ,ןטשריֿפ ,ןגינעק ערעייז ןעניואוו טזומעג ןבָאה ָאד

 טימ סָאלש םערוט רעשידָאמ:טלַא ןַא טשַאררעביא זדנוא טָאה סע .טַײלילדַא

 גנוטסעֿפ ַא רָאנ ,ץַאלַאּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .רוטקעטיכרַא רעדמערֿפ ןַײז

 עסיורג ןטלעז סיוא טלעטשעגנעמַאזוצ ,טנעוו עקידארומ ,עכעלמייהמוא עכיוה טימ

 -נַא םעד ןיא רענייא טסַאֿפעגנַײא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןקָאלב-רענייטש רעקיטש

 ןטלָאװ ייז יו ,קורדנַײא ןַא טכַאמעג ןבָאה ייז ןוא ,ןדנַאר עטמױזעגּפָא ךרוד ןרעד

 יו רָאנ ,ןרָאװעג טױבעגֿפױא ןוא טרעמַאהעגסיוא טנַאה סנשטנעמ ַא ךרוד טשינ

 יד ןיא טרעיומעגנַײא ,ןענָאלָאק עשינָאי .ןסקַאװעגסיױא דרע רעד ןוֿפ ןטלָאװ ייז

 -עג רעכעלמייהמוא רעד רעביא ןטלַאהעג ךַאװ םירמוש עטיוט יוװ ןבָאה ,טנעוו

 רעקוקסיוא-לקניוו ןייק טשינ ,רעטצנעֿפ טוש ןייק ,ןסמיזעג םוש ןייק .עדייב

 רעד ןיא ןביוא זיולב ,קילבנָא ןטצנרע ןַײז טרעטשעג טשינ טָאה ןָאקלַאב רעדָא

 -מורַא סרעקוקסיוא:םערוט טימ סמיזעג ַא טָאה ,גנובלעוועג רעד רעביא ,ךייה

 ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ייז ןוֿפ ןוא ,ןיורק ַא יו ןרעיומ עכַײלג ענַײז ןעמונעג

 סָאד .ךייה רעד ןיא ןסָאשעגֿפױרא טָאה סָאװ ,םערוט:סונָאק רעקידנור רעכיוה

 רעטעּפש ןענַײז רימ יו .םילשורי ןיא סעדַײבעג עטסכעה יד ןוֿפ טנייא ןעוועג זיא

 יד ןוֿפ סָאלש רעכעלגינעק רעטלַא ןַא רעייז ןעוועג סָאד זיא ,ןרָאװעג רָאװעג

 יד ןוֿפ רעדָא ןכרַארטעט יד ןוֿפ רענייא ןעוו ,ךָאנ טנַײה ןוא .ןטַײצ סמיאנומשח

 םעד ןיא ןַײא רע טייטש ,ןַײז לגר-הלוע םילשורי ןייק ןעמוק ןטשריֿפ-סודרוה

 -גורּפשעגסױרַא דרע רעד ןוֿפ זיא םערוט:םיאנומשח םעד םורַא .ץַאלַאּפ-עיטסַאניד

 עקידנסישֿפױרַא ןוֿפ סנטָאש ןיא טכַאװַאב ,ןרעדנַא םעד ךָאנ ץַאלַאּפ ןייא ןעג

 ןוא רעטסערג רעד .ןרעיומ עקרַאטש טימ טלגנירעגמורַא ןוא רעמייב-סירּפיצ

 רעדָא ,לודג ןהֹּכ ןקידנריגער םעד ןוֿפ ץַאלַאּפ רעד ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רעטסכעה

 רעטעּפש רימ זיא סע ."ןנח זיוה ןוֿפ סָאלש רעד; :ןֿפורעגנָא סע ןבָאה ייז יו

 ךיז ןדָאב וצ ןוא רענעטרעג עמענעגנָא ענַײז ןיא ןטלַאהוצֿפױא ךיז ןעמוקעגסיוא

 ןטלַאהֿפיוא ןקילַײװגנַאל ןַײמ ןוֿפ ןהעש עמענעגנָא ליֿפ ,ןענײסַאב-רעסַאװ ענַײז ןיא

 ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ םעד ןגעװ .טכַארברַאֿפ ָאד ךיא בָאה םילשורי ןיא ךיז

 ,ןלײצרַאֿפ וצ לָאמ ןייא טשינ

 זױהטַאר סָאד יו ,סעדייבעג עטנַאזָאּפמיא ערעדנַא ייר ַא ןגיוצעג ךיז טָאה ןַאד
 טנעלעגנָא בלַאה זיא זיוה סָאד .ןענוֿפעג ךיז טָאה וויכרַא רעד ואוו ,םילשורי ןוֿפ
 םוצ טָאטש לייט ןטשרעבייא םעד ןוֿפ טריֿפעג טָאה סָאװ ,קירב רעד ףיוא ןעוועג
 ןעקנואוועגרעהַא ךעלדנַײרֿפ זדנוא וצ ךיוא טָאה סנטַײװרעדנוֿפ .ץַאלּפ-שדקמ"תיב
 -ֿפיױא טזָאלעג טָאה סודרוה סָאװ ,ןרעטַאעט עסיורג יד ןוֿפ קילבנָא רעשימייה רעד
 ןיא טנָאמרעד זדנוא טָאה סָאד .?סומיסקַאמ רעטַאעט; ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא ןעיוב
 -עג טנַײֿפ ךעלעדִיי יד ןבָאה יוא .טֿפַאשקנעב-טַאמייה ןֿפורעגסױרַא טָאה ןוא םיור
 -עגֿפױא טנַאזָאּפמיא ױזַא ךיז טָאה עכלעוו ,עדייבעג-רעטַאעט עלוֿפטכַארּפ יד טַאה
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 סע ןעוו ,לָאמ סעדעי ;רוטקעטיכרַא רעקיטרַא-לּפמעט רעקידנור ריא טימ ןביוה

 "עג הכרב ַא רע טָאה ,עדייבעג יד ןײגוצַײברַאֿפ ןעמוקעגסיוא ייז ןוֿפ םענייא זיא

 -ָאד יד ןיא ןציז וצ ןעוועג טרעשַאב טשינ זיא םיא סָאװ ,טָאג טקנַאדעג ןוא טכַאמ

 ַאזַא --- .ןליּפש עשיּפמילָא יד ןוֿפ לּפמעט םעד ןיא טשינ ןוא רעזַײה-טעבעג עקיז

 ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ ץנַארעלָאטמוא רעשידִיי רעד ןגעוו רָאנ ! ץנַארָאנגיא

 | ,ןלײצרַאֿפ וצ רעטעּפש
 -םערוט ןוֿפ טנַאװ ַא טָאה טָאטש ןוֿפ לייט ןטשרעבייא טעד ןסָאלשעגּפָא

 גינעק רעסיורג רעד סָאװ ,רעסעלש-םערוט ירד יד ןעוועג ןענַײז סָאד ,רעסעלש

 טיוט רעייז ךָאנ תובצמ סלַא עטסטגעָאנ יירד ענייז רַאֿפ טלעטשעגֿפױא טָאה סודרוה

 ןענייז סָאד .םירמ בייוו ןייז ךָאנ ןוא לַאזיֿפ רעדורב ןייז ךָאנ ,רעטָאֿפ ןייז ךָאנ ---

 ,ןלייה עשידרערעטנוא ליֿפ טימ סעדייבעג עקיזיר רָאנ ,סמערוט ןייק םתס טשינ

 -עגמוא ליֿפ ןוא ןריטרַאוק-רעניד ןוא ךןֿפַאלקש ,סעניציֿפָא-ןָאזינרַאג ,תוסיֿפּת

 רעד .ןטלַאהֿפיוא טנָאקעג ךיז ןבָאה ןענָאזינרַאג עצנַאג עכלעוו ןיא ,ןרעמיצ ערעיוה

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעטסלטימ רעד ןעוועג זיא רעטסטנַאסערעטניא ןוא רעטסנעש

 עכלעוו ,ױרֿפ רעטבילעג סגינעק םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ,"םערוט-םירמ, ןֿפורעג

 -בייוו ריא טלָאװעג טלָאװ רע יוװ .טכוזרעֿפײא סיוא ןטיוט טזָאלעג טָאה סודרוה

 טלעטשעגֿפױא הבצמ ַא ריא רַאֿפ רע טָאה ,ןײרַא ןבעל ןיא ןֿפורקירוצ טייקכעל

 עזעיצַארג עלעדייא ענייז טימ טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ץַאלַאּפ ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא

 יד יװ ,ןרָאװעג טיובעג זיא םערוט-םירמ רעד .טלַאטשעגױןעױרֿפ ַא ןָא סעיניל

 ןייז טָאה סודרוה רעבָא ,ןײטשנולעֿפ רעמילשורי םעד סיוא ,סעדייבעג ערעדנַא

 -ַאמ רעצנַאג רעד .ןסָאגעגסיױא רענייטש יד ןיא ױרֿפ רעד ךָאנ טֿפַאשקנעב עצנַאג

 רעקיטכעמ רעכיוה ַא סיוא ןענַאטשַאב זיולב זיא עדייבעג רעד ןוֿפ דַאסַאֿפ רעוויס

 טָאה ,טסורב עכעלבייוו ַא יו טרילעדָאמ ,םערוט-סונָאק ַא רעכלעוו ןוֿפ ,םרָאֿפטַאלּפ

 ַא יװ ךיז טָאה םערוט-םירמ םעד ןבעל טרַאה .ןירַא למיה ןיא ןבױהעגֿפױא ךיז

 יװ טָאה רעכלעוו ,ץַאלַאּפ סודרוה רעקיטכעמ רעד טײרּפשעגסיױא סעלוקרעה

 ןייא ןעוועג טשינ זיא סָאד .ןצַאלַאּפ-םערוט יד ןוֿפ טַײק יד ,ןסָאלשעגּפָא טנַאװ ַא

 רועיש ַא ןָא ,ןלייז ענרָאמרַאמ ,סעדייבעג ענרענייטש ןוֿפ עדַאקסַאק ַא רָאנ ,ץַאלַאּפ

 טייזברעמ רעד רעביא ןסָאגעגּפָארַא ךיז ןבָאה רעכעל"-קוקסיוא ,ןגיטשילקניוו

 .טָאטש יד טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,רעיומ רעקרַאטש רעד ןיא ןטָאלשעגנָא ךיז ןוא

 עדייבעג עטסנעש ןוא עטסערג יד זיא ץַאלַאּפ-סודרוה רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ

 ץַאלַאּפ רעד זַא ױזַא ,ןלייז עשיטנירָאק ,סעילַאה טימ טלגנירעגמורַא ,טָאטש ןוֿפ

 טימ ץנערוקנָאק ןעמענֿפױא ןוא םיור ןוֿפ ץרַאה ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג ךיז טָאה

 ןעוועג טציא זיא ץַאלַאּפ-סודרוה םעד ןיא .סוטסוגיוא ןוֿפ םורָאֿפ ןקיטכעמ םעד

 ,םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה וע ןעוו ,רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ טרָא-ץיז עלעיציֿפָא סָאד

 טקנוּפ-ץיטש רעטסקיטכיװ רעד ןעוועג סע זיא ,רענלעז סעטרָאהָאק ןוֿפ טכַאװַאב

 .טכַאמ רעמילשורי רעזנוא רַאֿפ

 רעטייוו ןלָאז רימ זַא ,עדנַאמָאק יד ןבעגעג לוטשיגָארט ןייז ןוֿפ טָאה סוטַאליּפ

 ןוֿפ לייט ןטשרעביוא םעד ןדנוברַאֿפ טָאה עכלעוו ,קירב יד ןענַאּפשרעבירַא ,ןייג

 .ץַאלּפ שדקמ-תיב םעד טסימ טָאטש

 ,רעיוט םעד ךרוד ןטערטוצנײרַא ןעמוקעגסיוא ךָאנ זדנוא זיא סע רעבָא רעדייא

 -כַײר סנעמעוו ןוֿפ ,שדקמ-תיב ןוֿפ םוירעטסימ םעד ןיא ןַײרַא זדנוא טגנערב סָאװ
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 -עגסיוא ךָאנ זדנוא זיא ,טרעהעגנָא ליֿפ ױזַא ךיז ןבָאה רימ טייקילייה ןוא םוט
 ןעוועג זיא עכלעוו ,עדייבעג עסיורג עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןײגוצײברַאֿפ ןעמוק
 -שדקמ-תיב ןסיורג םעד טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,טנַאװ רעד ןיא טרעיומעגנייא
 ַא יו -- םערוט רעטכלעוװעג-םָאד ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ךַאד ריא ןוֿפ ,ץַאלּפ
 ןענַאטשַאב זיא ץַאלַאּפ רעד ,ןלייז ןָא רָאנ ,טקוקעגסיוא סע טָאה לּפמעטדַאנַאיד
 זיא סָאד .ןרעדנַא םעד ןיא רענייא ןסָאלשעגנַײא ,רענייטש:קָאלב עסיורג סיוא
 .ןירדהנס סָאד : ןֿפורעג סע ןבָאה יז יװ רעדָא ,זיוה-טכירעג סיורג ר עי ז ןעוועג
 רעבָא .טַאנעס רעייז ןעוועג סָאד זיא ,ןרָאװעג רָאװעג רעטעּפש ןענייז רימ יו
 ןבָאה רימ סָאװ ,טכַארּפ ַא ןוא םוטכַײר ַא ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ רימ ןענַײז דלַאב
 .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ

 ,שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןטשרעדָאֿפ םעד ןיא טציא ןעמוקעגניײרַא זיא גוצ רעזדנוא
 ףיוה םעד ןיא לייוו ,"ןדייה יד ןוֿפ ףיוה רעד, ןֿפורעג סָאד ןבָאה ייז יו רעדָא
 סמערוט יד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ביוא .ןעניֿפעג טגעמעג ךָאנ ענעטינשַאבמוא ךיז ןבָאה
 םעד טנָאקעג ןעמ טָאה ,םיור ןוֿפ גרַאב-ןיטַאלַאּפ םוצ ןכַײלגרַאֿפ טנָאקעג ןעמ טָאה
 ,סָאד םילשורי רַאֿפ טײדַאב טָאה רע ,?םילשורי-םורָאֿפ, ןֿפורנָא ןדייה יד ןוֿפ ףיוה
 ,םיור רַאֿפ סונַאמָאר-םורָאֿפ רעד סָאװ

 ,ןרעיומ ערעווש יד רעטניה זַא ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינרָאג רימ בָאה ךיא
 רימ ןלָאז ,שדקמ-תיב רעייז ןוֿפ ףיוה ןכעלרעסיוא םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ
 ךיז טָאה םילשורי ןוֿפ ןבעל עתמא סָאד ,גנוגעװַאב ןוא ןבעל ַאזַא ףיוא ןֿפערטנָא

 ,ןייג .טנעוו ייווצ ןשיווצ ןסָאלשעגּפָא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רימ .טלגיּפשעגּפָא ָאד
 ,טַײז רעד ןוֿפ .גנעג"ןלַײז ןוֿפ סעירעלַאג רָאנ ,ןעוועג סָאד ןענַײז טנעוו ןייק טשינ
 ןלַײז-רָאמרַאמ ןעייר ריֿפ ןבָאה ,רעיומ רעכעלרעסיוא רעד וצ טריֿפעג טָאה סָאװ
 -רעדעצ ןוֿפ קעדוצ ַא טימ טקעדַאב ,שזַאסַאּפ ַא טעדליבעג ליטס ןשיטנירָאק ןיא
 ןענוֿפעג טרָאד ךיז ןבָאה סע .קִיַאזָאמ ַא טימ טריצַאב ןעוועג זיא ןדָאב רעד ; ץלָאה
 עכלעוו ןשיווצ ,ןשיט-לסקעוו ענעגָאלשעגֿפױא ,סרעדנעטש ,רעבלעוועג רועיש ַא ןָא

 "לעוו ,ןעייר-ןלַײז יד ףיוא .טלמיוועג טָאה ןומה רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוא רעסיורג ַא
 -רעניא םעד טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,טנַאװ רעד סיואגנעל ןגיוצעג ךיז ןבָאה עכ
 ןוֿפ טניריבַאל ַא ,סעקינַאג רועיש ַא ןָא ןעגנָאהעג ןענַײז ,ףיוה-שדקמ-תיב ןכעל
 ךרוד םערָאװ ,ןטלַאהֿפיוא טזומעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ליֿפ עכלעוו ןיא ,סעדייבעג
 רעמינּפ ןוא ןשטנעמ טקוקעגּפָארַא זדנוא וצ ןבָאה סעקינַאג יד ןוֿפ רעכעל ענעֿפָא יד
 -מוא ךיז ייז ףיוא טַײצ ןייק טַאהעג טשינ רעבָא ןבָאה רימ .ןקילב עכעלזייב טימ
 -עג ךיז טָאה גנַאג רעזדנוא ןוא טדנעוװעג ןעוועג ןענַײז ןגיוא ערעזדנוא ,ןקוקוצ
 טלעטשרַאֿפ זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ּפערט ענרָאמרַאמ עקידנֿפוטש ןצרעֿפ יד וצ טכיר
 .שדקמ-תיב ןוֿפ גנַאג ןכעלרעניא םעד וצ טריֿפעגֿפױרַא ןבָאה ןוא געוו םעד

 -לעוו ףיוא ,טייק רענעדלָאג ַא טימ ןעגנָאהַאב רָאנ ,ןֿפָא ןעוועג זיא רעיוט סָאד

 ָאד טָאה לָאמַא .רעלדָא םענעכָארבענּפָא ןוֿפ ןרוּפש ןעזנָא טנָאקעג ךָאנ טָאה ןעמ רעכ

 סודרוה רעסיורג רעד ןכלעוו ,םיור ןוֿפ לָאבמיס רעד טניורקעג טייק רעד ףיוא

 -ּפָארַא רעבָא םיא ןבָאה ןדִיי עשיטַאנַאֿפ יד .רעסייק םעד דובּכל טלעטשעגֿפױא טָאה

 ענַײז ףיוא ןטלַאהעגּפָא סודרוה גינעק רעד לָאמטסנעד טָאה הטיחש ַא .,ןסירעג

 רעזדנוא ,טקיטַײזַאב רעלדָא םעד ייז ןבָאה טיוט ןַײז ךָאנ רעבָא ,רַאֿפרעד ךעלעדִיי
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 םעד טימ ןוא ,גנורעטסעל-רעסייק רעקיזָאד רעד בילוצ טקיטולבעג טָאה ץרַאה

 ןגַײטשֿפױרַא םַײב ואוו ,ןּפערט ןצרעֿפ יד וצ ןעגנַאגעגוצ רימ ןענַײז ליֿפעג ןקיזָאד

 ,ץיּפש רעד ןיא לודג ןהֹּכ םעד טימ עיצַאטוּפעד יד טרַאװרעד זדנוא טָאה

 רָאנ ,ןוטעגנָא רעדיילק עלעיציֿפָא ענַײז ןיא ןעוועג טשינ זיא לודג ןהּכ רעד

 רעד -- לטנַאמ ןטבעוועג םעדעֿפ-רעבליז ןוֿפ ,ןקידנשטשילב ַא טימ טליהעגמורַא

 ןעוועג זיא רע .טכַאמ רעליוויצ ןַײז ןוֿפ רָאנ ,רעזעיגילער ןַײז ןוֿפ טשינ לָאבמיס

 סרעווש םעד יו ךיוא זיא דרָאב עלעג ןַײז .רעווש ןַײז יו טקנופ ,רעכיוה ַא רעייז

 ףיוא .טקָאלעג רעמ ןעוועג ןענַײז ייז רָאנ ,ןציּפש עגנַאל ייווצ ןיא טלייטעצ ןעוועג

 טָאה סָאװ ,םעדַאיד ַא טימ ערַאיט עקיטרַאניױרק ַאזַא ןגָארטעג רע טָאה ּפָאק ןַײז

 ןוֿפ ןקָאל יד ןעוועג ןענַײז דנלַאֿפֿפױא ןטסרעממַא רָאנ .ןרעטש ןַײז ףיוא טנַײשעג

 ױזַא ןעוועג ןענַײז ייז .ערַאיט רעד רעטנוא ןוֿפ טקוקעגרעֿפַא ןבָאה סָאװ ,רָאה ענַײז

 ,ןטכָאלֿפרַאֿפ רערעדנַא רעד ןיא רָאה ןייא ,בעוועג-לדייא ןַא יו ,טּפינקעג ךעלטסניק

 .רוזירֿפ-רָאה עטבעוועג-ןציּפש עטריצילּפמָאק ַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ ןבָאה ןוא

 טָאה ןעמ .ןעזעג םינהּכ סָאװ-קיניײװ טָאה ןעמ .סיורג וצ ןעוועג טשינ זיא עטיווס ןַײז

 טדיישעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז םערָאװ ,טנעקרעד ךַײלג קילבנגיוא ןטשרע ןֿפױא ייז

 ערעייז ךרוד ,גנודיילק רעלעהי:סַײװ רעייז ךרוד גנורעקלעֿפַאב רערעדנַא רעד ןוֿפ

 ןוֿפ רָאּפ ַא זיולב .ןטוה עקיטרַא-םערוט ןוא ןעלטרַאג עטרילָאק ,סעקינוט ןוא ןזיוה

 ןענַײז ,ןרָאװעג רָאװעג רעטעּפש ןענַײז ריִמ יוװ .םיא רעטניה ןענַאטשעג ןענַײז יז

 ײטּפָא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןרַאנָאיצקנוֿפ-שדקמ-תיב ןוא סרעגָאװש ענַײז ןעוועג סָאד

 ןטמַא ענעדײשרַאֿפ רעביא רעעזֿפױא ,םיאבג ,םירבזג יוװ ,ןעגנול

 עטיווס ןַײז סָאװרַאֿפ ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ ,לודג ןהֹּכ רעד ,טרעֿפטנערַאֿפ ךיז טָאה רע

 -ָארּפ ןשימיור ןוֿפ גנַאֿפמע םעד רַאֿפ טסַאּפעג טלָאװ סע יװ;,סיורג גונעג טשינ זיא

 יד ,שדקמ-תיב ןיא ןוט וצ ליֿפ טנַײה ןבָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,םינהּכ יד .רָאטַארוק

 עסיורג ַא טקישעגנַײרַא ןבָאה ,עקירֿפַא-ןוֿפצ ןוא עיסרעּפ ןוֿפ ךיוא יו ,לֿבב ןוֿפ ןדִיי

 -ַאב םינהּכ יד םעד בילוצ ןענַײז ,חבזמ ןֿפױא תונברק טלַא ןעגנערב וצ רעדניר לָאצ

 עטיווס ןַײז ןיא ךיז טניֿפעג ,רע טגָאז ,רעבָא רַאֿפרעד .הדוֿבע רעייז ַײב טקיטֿפעש

 ןוֿפ עטמַאַאב ערעכעה ערעדנַא עלַא ךיוא ןוא לודג ןהּכ רענעזעוועג ַא ,ןגס רעד

 -ּפער עכלעוו ,סרעגָאװש ענַײז ,ןנח ןוֿפ ןיז יד ןעוועג עלַא ןענַײז סָאד .שדקמ-תיב

 סָאד ךיוא רָאנ ,הנוהּכ יד ןוא שדקמ-תיב סָאד זיולב רָאנ טשינ םיא טימ ןריטנעזער

 -עגרָאֿפ רע טָאה טַײל עטלַא ַײרד-ייווצ ַא ךָאנ .ןירדהנס יד -- טכירעג עטסכעה

 ןענַײז יז .ןגָאז וצ ױזַא ,עטנרעלעג ,ץעזעג ןוֿפ רעשטַײטסיױא עקיטכיוו סלַא טלעטש

 -עגֿפױא רעד וצ ןרעהעג ייז םערָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ,רעמיור יד ןוֿפ דנַײרֿפ עלַא

 ,םיקודצ יד וצ ,רעמיור יד טימ םולש ליוו סָאװ ,ײטרַאּפ רעטרעלק

 םענעטלַאהַאב ַא טימ .טזָאלעגּפָארַא זָאנ עקישיײלֿפ ןַײז טָאה סוטַאליּפ סויטנָאּפ

 -נעהּפָארַא-רעווש ענַײז רעטנוא ןוֿפ ןעמוקעגרעֿפַא זיא סָאװ ,קילב ןטלעטשרַאֿפ

 :ןבעגעג רעֿפטנע ןשינָאקַאל ַא רע טָאה ,ןעמערב עקידנעג

 .ןליוו ןטוג ןוֿפ ּפָא טגנעה סע ,ןזַײװסױרַא ךיז טעוו סָאד --

 לודג ןהּכ רעד טָאה -- ! טיירג קידנעטש ןליוו רעטוג רעד זיא טַײז ןייא ןוֿפ ---

 ,טרעֿפטנעעגּפָא

 ןוא רָאטַארוקָארּפ רעד טגָאז -- םיׂשעמ ךרוד ןזַײװַאב ןזָאל ךיז טעוװ סָאד ---

 ךיז ןבָאה ייז .ןייג וצ רעטַײװ סרעטייּפמָארט עקידנעײגסױרָאֿפ יד וצ קניוו ַא טיג
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 ןכעלרעניא םעד ןיא טריפ סָאװ ,רעיוט םוצ ןּפערט יד ףיוא ףיױרַא ןייג ןעמונעג

 : ,שדקמ-תיב ןוֿפ ןַײרַא ףיוה

 יו ,ןעזעג טָאה רע ןעוו ,ערַאיט ןַײז רעטנוא ןרָאװעג ךיילב זיא לודג ןהּכ רעד

 סָאװ רעיוט םוצ ןּפערט יד ףיוא ףױרַא ןגַײטש סרעטייּפמָארט-ףורסיוא ערעזדנוא

 .ץַאלּפ-שדקמ:תיב ןכעלרעניא ןיא ןַײרַא טריֿפ

 ןָא טזַײװ -- טָאטש רעד ןיא ךיז טניֿפעג רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ גנוניואוו יד --

 ,ץַאלַאּפ-סודרוה ןיא -- לודג ןהֹּכ רעד ןקָארשרעד

 ןיא ןּפורט ענַיײמ טימ ןעגנערברַאֿפ טכַאנ יד ליוו ךיא רעבָא .ךיא סייוו סָאד ---

 וצ טקניוװ ןֹוא סוטַאליּפ טגָאז --- גנוטסעֿפ-ָאינָאטנַא רעד ףיוא ריטרַאװק רעייז

 ,ןייג וצ רעטַײװ סרעגערט-לוטש ענַײז

 עכלעוו ,ןכַאװ יד ןוֿפ תורֿפוש ןוֿפ ןלַאש דליוו ַא טרעהרעד ךיז טָאה גנילצולּפ

 עטקעדַאב-דלָאג ערעווש יד ןוא ,רעיוט ןוֿפ טעקינַאג יד ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז

 ,זָאנ רעזדנוא רַאֿפ קינייװעגיא ןוֿפ טכַאמרַאֿפ קנילֿפ ךיז ןבָאה ןרעיוט

 ןַיײז טימ קעװַא ךיז טלעטש ,ןגיוא עקידנצנַאלג-ףלח טימ ,ךיילב ,לודג ןהֹּכ רעד

 רע טזַײװ ןגָאז וצ טרָאװ ַא ןָא .געוו םעד זדנוא טלעטשרַאֿפ ןוא רעיוט ןיא רוגיֿפ

 -נָאהעג ןענַײז סָאװ ,ןעלװָאט ענעזדנָארב יד ףיוא טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ

 שיכירג ןיא ןענַײז סע עכלעוו ףיוא ,גנַאגנַיײרַא ןוֿפ ןטַײז עדייב ףיוא רעיוט ןרַאֿפ ןעג

 ןייק רָאט רעטַײװ ןוא ןָא ןענַאד ןוֿפ, : רעטרעוו יד ןבירשעגנָא ןעוועג שינַײטַאל ןוא

 ."ןבעל ןַײז ןוֿפ רַאֿפעג רעד ףיוא ,ןטערטרעבירַא טשינ רענעטינשַאבמוא

 טרעטיצ פיל עטשרעטנוא ןַײז יוװ ,עז ךיא ןוא ,סוטַאליּפ טגָאז --- . . . ָאי ,ָא ---

 --- ןסעגרַאֿפ טַאהעג טשינ ריש בָאה ךיא --- .סעּכ ןוֿפ טיור טרעוו םינּפ ןַײז ןוא

 ,ןטערטעגרעביא רעיוט סָאד ןיוש ןבָאה רעמיור זַא ,ךיז טּכַאד רעבָא -- ,רע טגָאז

 ,ןעמונעגנַײא שדקמ-תיב סָאד טָאה סואעּפמָאּפ ױזַא יו ,ןסיוו טלָאװעג טלָאװ ךיא

 ?ָאד ןטֿפירשֿפױא עקיזָאד יד רַאֿפ קידנקערשּפָא טשיג ךיז

 ,ןקידײטרַאֿפ רָאנ ךיז ןגעמ ןדִיי ןעוו ,געט-תבש יד טצונעגסיוא טָאה רע --

 ,ןעגנַאגעג רעטַײװ טירש ַא רימ ןענַײז טנַײה .רָאטַארוקָארּפ ,ןלַאֿפנָא טשינ רעבָא

 טָאה רַאזעצ רעטיורג רעד .רַאֿפרעד טֿפָארטשעג טָאג עקַאט םיא טָאה ,סנקירעביא

 | ,זדנוא רַאֿפ םיא ןָא ןעמונעג המקנ

 עקרַאטש עכלעזַא טָאה רע זַא ,קיטכעמ רעייז זיא טָאג רעַילא ,סיוא טעז --

 .עטעדניברַאֿפ

 רימ ןוא ! ץיּפש רעד ןָא רַאזעצ ןסיורג ןטימ םיור ןוֿפ רענעמ עטסערג עלַא --

 ,ייז ןוֿפ רענייא ןַײז טעוו הדוהי ןוֿפ רָאטַארוקָארּפ רעַײנ רעד ךיוא זַא ,ןטרַאװרעד

 ,לכיימש ַא טימ טגֿפָאװטנַא םיא לודג ןהֹּכ רעד טָאה --

 ,ןַאמטּפױה ! עקיביולג ענַײז ןוֿפ ךיז ןטלַאה םעד ןיא ןעגנעהּפָא טעוו סָאד --

 ! עירָאטַארוקָארּפ רעד וצ סעטרָאהָאק יד ּפָא ריֿפ

 -ײטּפָא רעשירעטילימ רעניילק ַא ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא ךיז טָאה ןײלַא סוטַאליּפ

 - ,ןדייה יד ןוֿפ ףיוה םעד ךרוד ָאינָאטנַא רעד וצ טזָאלעגקעװַא גנול

 רעטעּפש ןענַײז רימ יװ --- עקיליזַאב עסיורג ַא ַײברַאֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ

 --- ,סודרוה ןסיורג ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ןֿפורעג עקיליזַאב יד ןעמ טָאה ,ןרָאװעג רָאווְצג
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 -רַאֿפ ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,רעבלעוועג יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סעשינ עריא ןיא

 -עג רעלדנעה-ןביוט יד ןבָאה ָאד .שדקמ-תיב ןרַאֿפ תונברק ערענעלק יד טֿפױק

 ןעוועג ךיוא ןענַײז ָאד .ןעגנערב וצ תונברק ףיוא ןביוטלקריט עלעיצעּפס טכַארב

 ןוא לעמ סייוו ןַײֿפ ,ךעלגַײװצ-רעכיור עקידעקעמש ,םימׂשב טימ רעבלעוועג

 וצ ידֹּכ ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ ַײב םינהּכ יד ֹוצ טכַארבעג ,ןלייא יילרעלּכ

 סָאװ ,ןרעַײטש ערעדנַא רַאֿפ ןוא דניז ענעגנַאגַאב רַאֿפ ךיז ןקינייר וצ ןוא ןרעטַיײל

 ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .קלָאֿפ טלייוװרעדסיוא ןַײז ףיוא טגיילעג טָאה הוהי טָאג רעד

 ײלרעלַא ןוֿפ ןדִיי יד ןבָאה ןכלעוו ,ךעלשיט-טלעג יד טימ םינֿפלח עקילייצמוא יד

 ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ןשטנעמ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא .טלעג סָאד טשיוטעגסיוא רעדנעל

 -ןלַײז ןעייר יד ןשיווצ גנַאגכרוד םעד ןיא ןעזעג טשינ ץלַא ָאד ןעמ טָאה ןטכַארט

 טימ ןוא טליהעג רעכיט עסַײװ ןיא עיניסיבא ןוֿפ ןדִיי ןעוועג ןענַײז סע !ןרעיומ

 ןוֿפ ןעלזדניא עלעדייא יד ןוֿפ רעדָא עירדנַאסקעלַא ןוֿפ ןדִיי ; סיֿפ עסעוורָאב

 ןלַאדנַאס טימ ,טליהעגמורַא רעכיט ענעצליֿפ ןיא ןוא ענעלָאװ ןיא דנַאלנכירג

 רבדמ רעד ןוֿפ ןדִיי 1 ּפעק עטיױיזירֿפ יד רעביא ןצנַארק ענעדלָאג ןוא ןעמלַאּפ טימ

 ןוֿפ ןשטנעמ :ןעמונעגמורַא לעֿפ-ןבייל ןיא רָאג ערעדנַא ,ןוטעגנָא לעֿפ-למעק ןיא

 רעייז ,ןלַאירעטַאמ-קָאז סיוא ןענַאטשַאב ןענַײז סָאװ ,ןטכַארט טכַאֿפניײא ןיא לילג

 -עגסיוא ןייטש-לזיק סיוא יו רעמינּפ עטעװעטרַאהעג ,טליהעגמורַא טײקטעקַאנ

 "ַאנ רעייז סָאװ טימ טָאהעג םיוק ןבָאה עכלעוו ,עמערָא ;טעברַא ןוא ןוז ןוֿפ טקַאה

 סעקסַאּפ ענעדלָאג טימ ןוא ןעגניר ענעדלָאג טימ עכַײר ןוא ןקעדַאב וצ טייקטעק

 סע ,ןודיצ ןיא טברַאֿפעג ןוא טבעוועג ,סנידס ענעטנווַײל עלעדייא ערעייז רעביא

 לָאמ ןייק ךָאנ ןבָאה ןענָאיגעל סמיור ואוו ,לבב ןטַײװ ןוֿפ ןדִיי ןעוועג ךיוא ןענַײז

 -רעד ָאי ןבָאה ןענָאיגעל סמיור ואוו ,ברעמ ןטלַאק ןוֿפ ןדִיי ןוא ,טכיירגרעד טשינ

 ,לעֿפ-תויח ןוֿפ ץכעקעדַאב-ּפָאק ערעווש טימ ,ןייהר ןוֿפ ןגערב יד ַײב --- טכיירג

 רעד ןיא ףיט ןוא טַײװ יױזַא ןענַײז ןדִיי יד זַא ,טסואוועג טשינרָאג בָאה ךיא

 .רעד ןצענערג עריא בלַאהרעסיוא ןוא ןעגנורדעגנַײרַא עירעּפמיא רעשימיור

 ,ףיוה-ןדייה םעד ןיא ןעזעג קלָאֿפ עקיטרַאגדײשרַאֿפ סָאד בָאה ךיא זיב ,ןעגנַאג

 -עג זדנוא טָאה רע ןעוו ,זיא ָארעציצ טכערעג יו ,טגַײצעגרעביא ךיז בָאה ךיא

 -לעֿפַאב סעכלעוו ,קלָאֿפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טולֿפנַײא ןכעלדעש םעד רַאֿפ טנרָאװ

 עלַא ןיא ןטערטעג סוֿפ ןַײז טָאה ןוא ברעמ זיב חרזמ ןוֿפ קרעמ-סלדנַאה עלַא טרעק

 ןעזעג בָאה ךיא ןעוו -- ןַײז הדומ זומ ךיא .רעדנעל עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאקַאב

 ,ןשטנעמ עקיברַאֿפנדײשרַאֿפ יד ,ןטכַארט ןוֿפ ללש םעד ,םלוע ןקיברַאֿפליֿפ םעד

 ס'הוהי ןוֿפ ןרעיוט יד וצ רעדנעל עטסטַײװ ןוא עטנעָאנ יד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ

 עשימיור יד ןוֿפ טֿפַאשגולק יד טצַאשעגּפָא ןוא ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה ,שדקמ:תיב

 ןדַיי יד טימ ןעגנואיצַאב עטוג ןטלַאהוצנַײא טימעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעשרעה
 ןזעיגילער רעייז ןוֿפ ןצעזעג יד ןטכַא וצ ןוא ,סעיגעליוװירּפ טימ ייז ןעקנָאשַאב ןוא
 ןוא טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד ןשיווצ טײּפשרַאֿפ ױזַא זיא ןעמ ןעוו ...טלוק

 םעד טימ ךיז ןעמ זומ ,ןֿפַאשרַאֿפ וצ סולֿפנַײא םוטעמוא טסואוועג ךיז טָאה ןעמ

 .ןענעכער
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 -תיב םעד םורַא לדנַאה םעד וצ ,ןשטנעמ יד וצ טקוקעגוצ טוג ךימ בָאה ךיא
 ,ןוט וצ ןבָאה וצ ייז טימ ןעמוקסיוא רימ טעװ סע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .שדקמ
 ןשטנעמ יד זַאטסקע ןזעיגילער ַא רַאֿפ סָאװ טימ ןרעדנואווַאב טזומעג בָאה ךיא
 -ןַײא םַײב לּפמעט ןוֿפ טנַאװ רעד ץוחמ ןסיורד ןיא ָאד ןיוש ןעמונַאב ךיז ןבָאה
 ןלָאז ןביוט יד זַא ,ןבעגעג גנוטכַא סָאד ןבָאה ייז יו .תונברק עניילק ערעייז ןֿפױק
 סָאד ךיז ןבָאה ייז יו .םומ ןטסדנימ םעד ןָא ,ןרעדעֿפ ןיא ךַײר ,טגעלֿפעג ןייש ןַײז
 יד סיוא ,ןלייא עכעלֿפערטרַאֿפ יד ףיוא ןֿפרַאוװצסױרַא דלָאג טוג רעייז טײרֿפעג
 טלָאװ סע יוװ ,ןלעמ ענַײֿפ יד ףיוא ,ןבירטעג ךעלטעלב:-םימׂשב עטסשילרעטסיוא
 ןקידעבעל ַא רַאֿפ ,ןטבילעג ַא וצ ןעגנערב וצ תונּתמ ןגעוו טלדנַאהעג ןעוועג ךיז
 טלָאװ סע יו ; ןעניֿפעג טײקילעזטַײל ןוא ןח ליוו ןעמ ןכלעוו ַײב ,גינעק ןקיטכעמ

 ,רעשרעה םענעגייא ןטנעָאנ ַא רַאֿפ ןעגנערב וצ תונּתמ ןגעוו טלדנַאהעג ןעוועג ךיז
 ןייק ןוא ןעזעג טשינ ךָאנ טָאה רענייק ןכלעוו ,טָאג ןטכַארטעגסיוא ןַא רַאֿפ טשינ
 טשינ זדנָארב רעדָא ןייטש ןוֿפ עוטַאטס ַא ןיא טכיזעג ןַײז ךָאנ טָאה רעלטסניק
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טסנידסעטָאג רעייז זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .טקיבײארַאֿפ
 ףיוא טקוקעגמוא טשינרָאג ךיז ןבָאה ייז .תונברק ערעייז ןֿפױקנַײא םַײב ָאד ןיוש
 טשינ קילב ןייק זדנוא ןבָאה ייז ,:לברַאֿפ יז ןבעל ןעייג סָאװ ,ןענָאיגעל ערעזדנוא
 טרעוו רעכלעוו ,רָאטַארוקָארּפ םעַײנ םעד ףיוא ךיז טקוקעגמוא טשינ ,ןעקנָאשעג
 -רַאֿפ ױזַא ןעוועג ןענַײז ייז .ןענָאיגעל ענַײז רַאֿפ ָאד לוטש-גיל ןַײז ןיא ןגָארטעג

 זַא ,טָאג רעייז רַאֿפ טֿפױקעגנַײא ןבָאה ייז סָאװ ,ןקנַאשעג עניילק יד טימ ןעמונ |
 -עג זיא יז --- ,ױרֿפ עמערָא ןַא טקרעמַאב בָאה ךיא .ןעזעג טשינ םענייק ןבָאה יז
 -עגסיױרַא טָאה בַײל טעקַאנ ריא ןכלעוו ןוֿפ ,קַאז ַא טימ ןעגנָאהעגמורַא ןעגנַאג
 טלטרעצעג ,ייז טשוקעג ,טסורב ריא וצ טקירדעג ןביוט יד טָאה יז יו --- ,טקוק
 ,טדערעגנַײרַא ייז ןיא טָאה יז טײקמורֿפ רעכעלרעניא ןַא רַאֿפ סָאװ טימ ןוא ; יז
 בָאה ךיא .ןקישרעביא טלָאװעג טָאג ריא וצ השקב ריא ןביוט יד ךרוד טלָאװ יז יו
 ןוא עביל רעצנַאג רעד טימ טָאה סָאװ ,ןַאמ ןקיטֿפערק ןוא ןקרַאטש ַא ןעזעג
 ךיז טַאהעג ארומ טָאה רע ,לגַײװצ-םימׂשב קידעקעמש ַא ןטלַאהעג טייקכעלטרעצ
 טלָאװ לגלַײװצ סָאד יו ,ןגיוא עקידנטעב טימ ףיורעד טקוקעג ןוא וצרעד ןרירוצוצ
 זיא סָאװ ,דניז עסיורג ַא ןעמענוצּפָארַא םיא ןוֿפ טגָאמרַאֿפ טֿפַארק עשיגַאמ יד
 טימ ,לעמ ןענַאֿפ טימ רעדניק ןעזעג בָאה ךיא .סעציײלּפ ענַײז ףיוא ןגעלעג רעווש
 ןַא ןיא ןָאטעגנַײרַא ןוא ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא ץלַא ,ןֿפױלכרוד לייאמיוב ךעלגירק
 סָאװ ,ןַאמ םעד ןעקנָאשעג טשינ קילב ןייק טָאה רענייק ןוא ,דײרֿפ רעדנקיצטנַא
 טָאטש רעייז ןיא טמוק רעכלעוו ,טיוט ןוא ןבעל רעייז רעביא ןגָאז וצ טָאה
 ןבָאה רימ .שדקמ-תיב םעד ןוֿפ ןוא דנַאל ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ןעמענוצרעביא ןַײרַא
 -נוא ןוֿפ ,ןעגנונעכיײצּפָא עשינָאיגעל ערעזדנוא ןוֿפ טבױרַאב -- טקוקעגסיוא
 -עגכרודַא טלָאװ ןָאיגעל רעשימיור ַא יו טשינ -- ןדליש ןוא סרעלדָא ערעזד
 רָאטַארוקָארּפ ַא יו טשינ ,םיור וצ קינעטרעטנוא זיא סָאװ ,טָאטש ַא ןיא ןגיוצ
 יו רָאנ ,טריֿפעגכרוד ָאד טרעוװו ץניוָארּפ רעקינעטרעטנוא רעשימיור ַא רעביא
 -ןדמערֿפ ַא ןיא ענעגנַאֿפעג ,עדנַאב-רענלעז עשידנובַאגַאװ עקידנטײדַאבמוא ןַא
 ,ןעזעג בָאה ךיא ,לוטשיגיל ןַײז ןיא ןסוטַאליּפ וצ טקוקעגנַײרַא בָאה ךיא .רעגַאל
 ןרעדָא יד יו ,טולב טימ ןֿפָאלעגנָא ןענַײז קרַאק רעקרַאטש ןוא םינּפ טעֿפ ןַײז יו
 ןוא ןליוו ןַײז טרעמַאה סע .ןֿפײלש ענַײז ןיא טגנערטשעגנָא םיא ַײב ןעייטש
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 ליֿפ ױזַא םיא טסָאק דלודעג רענעגנואווצעג ןַײז רעבָא .המקנ ןגעוו טכַארט רע

 טשינ עיסקעלּפָאּפַא ןייק לָאז רע ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא זַא ,טייקטגנערטשעגנָא

 .ןעמוקַאב
 טָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עגנעמ עסיורג ַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה לָאמ ןייא

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעשטַײטסיױא-ץעזעג ַא יצ ,רענדער ַא טלגנירעגמורַא

 -עג יד ןוֿפ םענייא ןיא ךַאד םענרעצלָאה םעד רעטנוא לַײז ַא ףיוא טנעלעגנָא

 ןעמונרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא םלוע רעד ,ןשטנעמ יד וצ טדערעג טָאה ןוא רעבלעוו

 -ײּפמָארט ערעזדנוא טרעהעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,רענדער םעד ןוֿפ דייר יד טימ

 -נוא ןבָאה ייז .ןעמוקנָא רעזדנוא טלַאשעגֿפױא ודנוא רַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,סרעט

 םעד זדנוא ןוא ,ןקרעמָאב טשינ ךיז טכַאמעג רעדָא טקרעמַאב טשינ גוצ רעזד

 ערעזדנוא ךיז טימ טַאהעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,טוג ךָאנ ,טכַאמעג ַײרֿפ טשינ געוו

 ןעגנורּפשעגרעטנוא ןענַײז ןרענָאיגעל ערעזדנוא ןוֿפ רָאּפ ַא ! רעטַײר עשינַאמרעג

 ףיוא ןרעהעגוצנָא ןבעג ןדַיי יד טזומעג סרעסעמ עצרוק ערעייז טימ ןבָאה ןוא

 עסַאמ יד טגָאיעצ טושּפ ןבָאה ייז .רעטערטרַאֿפ-לעטש סרעסייק ןוֿפ גוצכרוד םעד

 סעסוטַאליּפ ןיא טקוקעגנַײרַא בָאה ךיא .געוו ַא יז ןשיווצ ךיז טכַאמעגכרודַא ןוא

 רָאנ טיור טשינ זיא םינּפ טעֿפ ןוא קיד ןַײז יו ,ןעזעג בָאה ןוא לוטש-גָארט

 ןשָאלעג סעּכ ןַײז ןוֿפ םַאלֿפ םעד טָאה דלַאב רעבָא .סעּכ רַאֿפ ןעוועג יולב שזַא

 ...דלָאג ןוֿפ קילבנָא רעלוֿפסגנונעֿפָאה רעד

 -צולּפ ןענַײז רימ ןוא ףיוה-ןדייה ןוֿפ טַײז-חרזמ רעד ַײב ןעגנַאגעג ןענַײז רימ

 -רעד רַאֿפ ןסירעגֿפױא ןגיוא ערעזדנוא טָאה סָאװ ,רעיוט ַא וצ ןעמוקעגנָא גניל

 ןטּפעשעגסױא טשינ םעד ןוֿפ טרעהעג טַאהעג ןיוש ךָאד ןבָאה רימ .גנוניוטש

 ןשיטנירָאק סיוא ןסָאגעג ןַײז לָאז רעיוט ץנַאג ַא רָאנ ,שדקמ-תיב ןוֿפ םוטנַײר

 ןעוועג זיא סָאד ,ןֿפערטוצנָא טכירעג טשינ ךיז רימ ןבָאה םעד ףיוא ,זנָארב

 לַײװ ,טבעלַאב רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעױרֿפ יד ןוֿפ ףיוה םוצ גנַאגנַײרַא רעד

 ןבָאה ייז ,ןטלַאהֿפיוא ןעױרֿפ עשידִיי-טינ ךיוא טנָאקעג ךיז ןבָאה ףיוה םעד ןיא

 -ָאמ םעד ךרוד טָאה גוצ רעזדנוא ןוא ,רעיוט סָאד ןסילש וצ טַאהעג ןסעגרַאֿפ

 -נגעק טקנוּפ רעבָא .זנָארב ןשיטנירָאק ןרעַײט םעד ןרעדנואווַאב טנָאקעג טנעמ

 ַא ןגױא ערעזדנוא רַאֿפ קינייװעניא ןוֿפ טָאה רעיוט ןשיטנירָאק םעד רעביא

 טַײז רענעי ףיוא ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא ,ןַײש םענעדלָאג ַא ןוֿפ ןבעגעג שטשילב

 רעטיול סיוא םערוט ןכיוה ןסיורג ַא -- ןֿפורנָא סע ןָאק ןעמ רָאנ ,רעיוט ןייק טשינ

 -תיב ןוֿפ לייט ןכעלרעניא םוצ ףוה:רעבַײװ ןוֿפ טריֿפעגנַײרַא טָאה סָאװ ,דלָאג

 סָאד ןעועג עקַאט סָאד זיא ,ןרָאװעג רָאװעג רעטעּפש ןענַײז רימ יװ .שדקמ

 לָאז סָאד ,טרעהעג םיור ןיא ךָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,"רעיוט ענייש;

 רעיומ םעד רעביא ,טקנעשעג ןבָאה םילשורי ןוֿפ ןַאמ רעכַײר רעקיצנייא ןייא

 לָאבמיס רעד -- ןבױרטנַײװ לגנעה רענעדלָאג רעסיורג ַא ןעגנָאהעגּפָארַא זיא
 ,ןעזרעד ץילב ַא ןוֿפ טלַאּפש םעד טימ ןבָאה רימ סָאװ סָאד רעבָא .ןדִיי יד ןוֿפ

 רעד .עיזַאטנַאֿפ רעזדנוא ןגיטשעגרעביא טָאה ,רעטַײװ טרָאד ךיז טוט סע סָאװ

 ןּפערט עכיוה ןבָאה עילַאה ןייא ןוֿפ ,עדימַאריּפ ַא יו טיובעג ןעוועג זיא לּפמעט

 ןענַאטשעג זיא לּפמעט רעכעלרעניא רעד ןוא ,רערעדנַא רעד וצ טריֿפעגֿפױרַא

 ןעזעג רָאנ ןבָאה רימ .ןעמרָאֿפטַאלּפ ענרָאמרַאמ עכיוה ףיוא דלָאג גרַאב ַא יו

 ערעזדנוא ,ןוז רעקידנעייגרעטנוא רעד ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה סָאװ ,דלָאג ןוא דלָאג
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 יד טרעהרעד ךיז ןבָאה דלַאב רָאנ .טייקירעגַײנ רַאֿפ ןֿפָאלעגרעביא ןענַײז ןגיזא
 ןוא ,רעקוקסיוא-םערוט יד ןוֿפ ,תורֿפוש עסיורג ןוֿפ ןזָאלבעג ,ןלַאנגיס-םרַאילַא

 ןכָאנ רענייא ןסָאלשעג ךיז ןבָאה ןעלגילֿפ ענעזנָארב ןוא ענעדלָאג עסיורג יד

 ןַײש ןקידנעשטשילב םעד ןעזרעד רָאנ ןבָאה רימ .ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןרעדנַא
 -ענעשרַאֿפ םוש ןייק ןוא ןעגנוצוּפַאב םוש ןייק סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עלעדייא יד ןוֿפ
 קיטכיזרעֿפײא טלָאװ הוהי טָאג רעד יוװ ,ייז ףיוא ןעוועג טשינ ןענַײז ןעגנור
 ןַײז ןיא טביולרעד טשינ רע טָאה ,עיזַאטנַאֿפ רעכעלשטנעמ רעד ףיוא ןעוועג
 ןעניד םיא לָאז ןעמ זַא ,טגנַאלרַאֿפ טָאה רע רָאנ ,גנורענעשרַאֿפ ןייק לּפמעט

 ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ קילבנָא םעד טימ -- ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ רָאנ
 טכַאמעג ,לּפמעט רעצנַאג רעד יװ טקנוּפ ,ןרעיוט יד ןבָאה ךעלקריוו ןוא .ןײלַא

 ךיז ןבָאה ןוא ןטנעמעלע יד ןעמוקעגנעמַאוצ ךיז ןטלָאװ סע יװ ,קורדנַײא םעד
 ךעלריטַאנ ױזַא ןענַײז ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע -- ןינב ַא ןיא טקינײארַאֿפ
 ,ןסקַאװעגסױרַא דרע רעד ןוֿפ

 טימ טָאה רעכלעוו ,ןסוטַאליּפ ןַײרַא םינּפ ןיא טקוקעג לָאמטסנעד בָאה ךיא

 ,לוטש-גָארט רעד ןוֿפ ּפָאק םעד טקעטשעגסױרַא גנוניוטשרעד
 וד סָאװ עטשרע סָאד -- סַאּפש ןיא טגָאזעג ךיא בָאה --- ,רָאטַארוקָארּפ ---

 ןכָאנ ןקיש זיא ,ָאינָאטנַא רעד ףיוא ןעמוק ןלעוו רימ ןעוו ,ןוט וצ ןֿפרַאדַאב טסעוו
 ןוֿפ ןעֶיצוצּפָא טולב עטכעלש סָאד ידּכ ,ןגָאלש-רעדָא ןזָאל ךיז ןוא "?רעגעלש;

 .רעּפרעק ןַײד

 רוטּפ טולב טכעלש ןַײמ ןוֿפ ױזַא יו ,לטימ רעדנַא ןַא ןגעוו רעלק ךיא --
 .ןרעוו וצ
 , ..ןדִיי יד ןוֿפ ןּפַאצּפָא טולב ךרוד --- רָאטַארוקָארּפ ,סע סייוו ךיא --

 ,ןכַאל וצ טימַאב ךיז טָאה רע

0 
 םילשורי ןיא טירש רעטשרע סעסוטַאליּפ

 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןוֿפ טַײז-ןוֿפצ ףיוא ןענַאטשעג זיא ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ יד
 -תיב ןוֿפ ץַאלּפ ןצנַאג ןרעביא טרינימָאד טָאה ןוא ,זדלעֿפ ןכיוה ַא ףיוא טיובעג
 טגָאמרַאֿפ טָאה גנוטסעֿפ יד .טלעטשרַאֿפ ךיוה ריא טימ טָאה יז ןכלעוו ,שדקמ
 ;ןריטרַאװק עשירעטילימ ערעזדנוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,סעדייבעג ליֿפ
 -סגנוביא ערעזדנוא רַאֿפ םיורעג גונעג ,ףיוה ןסיורג ַא טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז
 יד --- טימ רעד ןיא ןוא ,רעדעב-םיווש ,סעטרַאװ-רעטילימ ,סמויזַאנמיג ,רעצעלּפ
 ףיוא ןזדלעֿפ םעד ןוֿפ ץיּפש םעד ףיוא טיובעג ,סמערוט ריֿפ עריא ןוֿפ לעדַאטיצ

 לעדַאטיצ רעד ףיוא סעירעלַאג יד ןוֿפ .טנעמַאדנוֿפ ןקיטרַא-דימַאריּפ ןכיוה ַא
 -צלַא ןעז טנָאקעג ןוא ץַאלּפ-שדקמ:תיב םעד ףיוא ןקוקּפָארַא טנָאקעג ןעמ טָאה
 ! םעד ןגעק טעוועטנובעג ךיז ךעלעדַיי יד ןבָאה ,יוא .טרָאד ךיז טוט סע סָאװ ,גניד
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 "סעֿפ יד ןוֿפ ןעגנונעֿפע יד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןֿבָאה ןכַאװ ערעזדנוא ןעוו ,לָאמ סעדעי

 רעכיט עסַײװ ,זדנוא וצ ןביוהעג ןטסױֿפ עטקערטשעגסיוא ךיז ןבָאה ,רעכעל-סגנוט

 טײטשרַאֿפ *!קעװַא !קעוװַא; : טמערַאילעג ןוא ןגירשעג ןבָאה ייז ,טעכָאֿפעג ןבָאה

 יד ןוֿפ סעּכ םעד סיוא טכַאמעג סָאװ-קיצניװ ךיז ןבָאה ןכַאװ ערעזדנוא זַא ,ךיז

 ןּפערט ייווצ ןבָאה םעד ץוחַא .ענעצס רעקיזָאד רעד טימ ךיז טריזומַא ןוא ךעלעדַיי

 -ּפָא ןעוועג ןענַיײז ייז .ףיוה-שדקמ:תיב ןֿפױא גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ טקעריד טריֿפעג

 םעד רימ ןבָאה ,טלָאװעג ןבָאה רימ ןעוו רעבָא ; לַאװ ןטרעיומעג ַא ךרוד טמיוצעג

 סָאװ ,גנַאג רעמייהעג ַא טָאה ךיוא .ןעמוקּפָארַא טרָאד ןֹוא ןעמענוצ טנַאקעג לַאװ

 טשינ ,גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ טקעריד טריֿפעג ,טיובעג טָאה סודרוה גינעק רעד

 ,ןַײרַא לּפמעט עמַאס ןיא רָאנ ,סױרַא ףיוה ןֿפױא רָאנ

 -סיוא ,עטרָאהָאק רעקידנעייטש רעד ןוֿפ עדנַאמָאק יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רימ

 סָאװ ,רעדעב עשימיור יד ןיא ןשַאוװעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןכַאװ יד טלעטשעג

 -רעס טַײצלָאמ סָאד ןסייהעג טָאה סוטַאליּפ .גנוטסעֿפ רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה

 -ןעלנָא ןַײז ףיוא ןסע םַײב טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ ,עירעלַאג-לעדַאטיצ רעד ףיוא ןריוו

 ןענַאטרעטנוא עקיאורמוא עַײנ ענַײז ןטכַארטַאב לָאמ ןטשרע םוצ טנָאקעג לוטש

 ,סרעקעדרעביא-לָאסַארַאּפ ךרוד טנטָאשַאב .ףיוה-שדקמ-תיב םענעגייא רעייז ןיא

 -ץיז ערעזדנוא ןוֿפ ןוא ,טַײצלָאמ םַײב טצעזעגסיוא ןעוועג םיא ןבעל רימ ןענַײז

 ףיוא ,ףיוה-שדקמ:תיב ןֿפױא ןקוקּפָארַא טנָאקעג רימ ןבָאה ןלוטש-גיל רעדָא
 ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע .םורָא גנובעגמוא רעקיגרעב רעצנַאג רעד ףיוא ,םילשורי

 ןצלָאמשעצ טרעוו יז זַא ,ךיז טָאה טכַאדעג ןוא טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד ,גָאט ןבלַאה

 טַײז רענעי ןוֿפ ךיז ןעעז סָאװ ,גרשב סכָאומ ןוֿפ טנעוו עסייה עקידמַאז יד ןיא

 טנַאקעג טוג ייז ךייה רעזדנוא ןוֿפ ןעמ טָאה טֿפול רערָאלק רעד בילוצ .זולמה-םי

 ענעדלָאג עקילייצמוא יד ןיא ןגָאלשעגּפָא ןבָאה ןֹוז רעד ןוֿפ ןסקעלֿפער יד .ןעז

 -תיב רעד ןוֿפ ןריט עטקעדַאב ןטַאלּפ ענעדלָאג טימ ,ןטסַײל ענעדלָאג ,ןלעווש

 -עג טשינ זיא לּפמעט רעצנַאג רעד -- טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,עדייבעג-שדקמ

 -דלָאג רענעסָאגעצ ,רעקידנעמַאלֿפ ןייא זיא רע רָאנ ,ןלַאטעמ ןוא ןייטש ןוֿפ טיוב

 ,ןעגנַאהרָאֿפ עיולב ןוא ענרוּפרוּפ טעכָאֿפעג ןבָאה ןעמַאלֿפ ענעדלָאג יד ןיא .םָארטש

 -עג רעשיטסַאטנַאֿפ רעד ןוֿפ ןסָאגעג ןבָאה ןברַאֿפ עלַא ןיא ןלַארטש רעטנזיוט

 ,עיצקורטסנַאק רעכַאֿפנײא ןוא רעגנערטש ריא ךרוד וויסָאמ ןעוועג זיא סָאװ ,עדַײב

 ,טנעוו עכעלגעווַאב עריא ךרוד בעוועג-ןציּפש ַא יו קידנבעווש ןוא טכַײל ךָאד

 ןיא ןוא ענרוּפרוּפ-טיור ןיא ,ןתכורפ עטרילָאק סיוא ןענַאטשַאב ןענַײז עכלעוו

 ןברַאֿפ יד ןבָאה ,טרעלקרעד רעטעּפש זדנוא טָאה ןעמ יוװ ,ןברַאֿפ-תלכת עיולב

 זיא טלעוו יד עכלעוו ןוֿפ ,ןטנעמעלע ריֿפ יד ן'ניזילָאבמיס טלָאזעג ןתכורּפ יד ףיוא

 ןיא ,עדַײבעג עשיטסַאטנַאֿפ עצנַאג יד .רעסַאװ ןוא ,דרע ,טֿפול ,רעַײֿפ ; ןֿפַאשַאב

 -ַאדנוֿפ ענרָאמרַאמ עסַײװ ףיוא ןענַאטשעג זיא ,עיניל רעדָארג רעכעלגנעל ריא

 טמױצעגּפָא ,ןֿפױה עקילייצמוא טימ דניק טלטרעצעג ַא יו טלגנירעגמורַא ,ןטנעמ

 ןעייר ךרוד ,ןרעיט עוויסַאמ ןוא עכיוה עשיטסַאטנַאֿפ ךרוד טרעדנוזעגּפָא ןוא

 זיוה סָאד יװ ,ןעגַײז עכלעוו ,סעשינ עטבלעוועגסיוא עקילייצמוא ךרוד ,ןלַײז טימ

 ,ןעמיוצ ןוא ןלַײז טימ ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא גנערטש ןעוועג טרעדנוזעגּפָא ,ןיילַא

 גנוגעוװַאב יד ,ןבעל סָאד ןעוועג זיא טריזומַא ןטסרעממַא זדנוא טָאה סע סָאװ רָאנ

 טשינ ןדנוא ךיז טָאה סע יװ .שדקמ:-תיב םעד םורַא ץַאלּפ-לּפמעט םעד ףיוא
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 -גערטש טימ ןטערט עכלעוו ,םינהּכ עסַאמ עטדײלקעג:סַײװ יד זַא ,טכַאדעגסיוא
 טינַארג םענעֿפילשעג ןוא רָאמרַאמ טימ םעד רעביא סעװרָאב טײקמורֿפ רעג
 יד ףיוא ןטערטעג ןטלָאװ ייז יו ,קורדנַײא םעד טכַאמ סע ןוא ףיוה ןטגיילעגסיוא
 עסַאמ עקיזָאד יד זַא ,טכַאדעגסיוא טשינ ךיז טָאה סע יו --- ךַײט ַא ןוֿפ סעילַאװכ
 -ילימ טימ : ןגָאז ןעק ןעמ --- ןילּפיצסיד רעגנערטש ןיא רעבָא יז זיא ,ענייא זיא
 .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טלײטעגּפָא ,טרעדנוזעגּפָא ןעוועג --- ןילּפיצסיד רעשירעט
 -ַאטשעג ןענַײז רעבַײװ יד ןכלעוו ןיא ,ףיוה םעד ןדיײשּפָא רָאלק טנָאקעג טָאה ןעמ
 יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע .עכלעוו ףיוא ןּפערט יד ,רענעמ יד ןוֿפ ףיוה םעד ,ןענ
 ואוו ,לכיה ןוֿפ ףיוה רעכעלרעסיוא רעד ןעוועג ךיוא זיא רעדנוזַאב : ןטנַאקיזומ
 ,ףיוה רעכעלרעניא רעד ןוא ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה טסניד רעד רעסיוא רעטסירּפ יד
 סָאד ןוא .ןעוועג טקיטֿפעשַאב הדובע רעד ַײב ןענַײז רעטסירּפ עקידנעניד יד ואוו
 ןעוועג ךיז טלָאװ סע יװ ,טלייטעגנַײא םערָאֿפ רעגנערטש ַאזַא ןיא ןעוועג זיא ץלַא

 ןיא רָאנ ,לּפמעט ַא ןטערטַאב סָאװ ,עקיביױלג ןוֿפ קלָאֿפ ַא ןיא טשינ טלדנַאהעג

 רעדנוזַאב רעדעי ָאד טָאה ױזַא ,ריטשומ ַא ףיוא עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ ַא
 ןוא םינהּכ יד זַא ,ןענוֿפעגסיױא רימ ןבָאה רעטעּפש .טרָא ןטמיטשַאב ןַײז טַאהעג
 טרינילּפיצסיד ןעוועג ךעלקריוו ןענַײז רעניד-לּפמעט ערעדנַא עלַא יד ןוא םייוול

 עכלעוו רעטכעוו-טכַאנ יד ,רעטיה-ןרעיוט יד .עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ ַא יו
 ,רעטיה-ןרעיוט יד ןקוקוצכָאנ טנעה יד ןיא ןצַאקרֹוטש טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז
 עטייווצ יד ,עדנַאמָאק-רעטסירּפ עטשרע יד ,רעזָאלב-ןטיײּפמָארט יד ,רעקעוו יד
 עקידנעייטש טסניד ןרעסיוא יד ןוא רעטסירּפ עקידנטלַאה-טסניד יד ,עטירד יד ןוא
 -ֿפיוא-רעדיילק יד ,רעקינייר-םילּכ יד ,רעדניצ-טכיל יד ,רעעזֿפױא יד ,רעטסירּפ
 טזומעג ןבָאה סָאװ ,תונברק יד רעביא רעעזֿפױא יד ,ןעױרֿפ-רעבעװ יד ,רעעז
 רעטכירּפָא-סעינָאמערעצ עקילייצמוא יד ,ןעלּפמעטס-רעטסירּפ טימ ןרעוו ןעזרַאֿפ
 זיא טסניד-שדקמ-תיב ןוֿפ טייקיטעט עטגַײװצרַאֿפ עצנַאג יד ,טרָאװ ןייא טימ --
 רעד רעטנוא ןֿפרָאװעגרעטנוא ,עיצַאזינַאגרָא עטרינילּפיצסיד עגנערטש ַא ןעוועג
 -ַאב ןענַײז עכלעוו ,עטצעזעגַײב עקילייצמוא ענַײז טימ לודג ןהּכ ןוֿפ עדנַאמָאק
 .גנובעגמוא רעטסטנעָאנ ןַײז ןוֿפ ןענַאטש

 ןיא לעדַאטיצ רעד ןוֿפ עירעלַאג רעד ףיוא טגיילעגסיוא ןעוועג ןענַײז רימ
 ןגַײֿפ ןסעגעג ןוא ןַײװ-סורּפיצ ןעקנורטעג ,סרעכעֿפ עשילַאטנעירָא יד ןוֿפ ןטָאש
 ,טָאג ןשידִיי ןוֿפ שדקמ-תיב םעד ףיוא טקוקענּפָארַא ןבָאה רימ ןוא ,וחירי ןוֿפ
 טשינ םינּפ ןַײז לָאז רעכעלברעטש ןייק זַא ,ןעוועג קיטכיזרעֿפײא זיא רעכלעוו
 עלַא טימ ,דלָאג ןוֿפ תורצוא עקילייצמוא ענַײז עלַא טימ שדקמ-תיב סָאד .ןעז
 --- קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא ,עטנרעלעג ןוא םייול ,םינהּכ ענַײז ,םילּכ ענעדלָאג ענַײז

 ,סערעטניא טימ טכַארטַאב ייז ןבָאה רימ .סיֿפ ערעזדנוא וצ ןטנוא ןגעלעג זיא
 יז ,ךייה רעזדנוא ןוֿפ ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ױזַא -- סעקילרַאק טכַארטַאב ןעמ יו
 ביור יו ,טנעה ערעזדנוא ןיא טָאג ןקיטכעמ רעייז טימ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עלַא
 ךיז טמענ סע ןענַאװ ןוֿפ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה רימ .בייל ַא ןוֿפ ליומ םעד ןיא
 ,ןבעג לעֿפַאב ןייא רָאנ רימ ןֿפרַאדַאב טָא .טייקרעכיז רעייז ןוא טייקצלָאטש רעייז

 ערעזדנוא טימ רענָאלַאקשַא עווַארב ערעזדנוא ןוֿפ עטרָאהָאק ןייא גונעג זיא סע ןוא }
 ,ליּפש-רעטעג ןצנַאג ןוֿפ לַּת ַא ןכַאמ ןוא ןײגרעטנורַא ןלָאז רעטַײר עשינַאמרעג -
 ,םילּכ ענעדלָאג ערעייז ןעמענוצ ןוא םישדק-ישדק רעייז ןיא ךיז ןֿפרַאװנַײרַא -
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 ,טסואוועג סָאד ןבָאה ייז --- ,םינהּכ יד ןבַײרטרַאֿפ ןוא תורצוא עלַא ןביורסיוא
 -סַײװ ַא ןוֿפ זדנוא וצ ןכָאטשעגכרודַא ךיז ןבָאה סע ןקילב עזייב ַא רַאֿפ סָאװ
 ןענַײז ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה יז !ןטנרעלעג ןטעדרָאבַאב ַא ןוֿפ ,ןהֹּכ ןטדיילקעג
 * -ַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה רימ ןוא .ךעלכעליּפש-רעדניק יו טנעה יד ןיא זדנוא ַײב
 .טָאג רעייז ףיוא שינעדערנַײא שירַאנ רעייז ןוא ץלָאטש רעייז ןענ

 ,לעדַאטיצ רעינָאטנַא רעד ןוֿפ ןָאירוטנעצ רעטלַא רעד ,סוינָארטעּפ סוקרַאמ

 -עג ךיז טָאה ןוא ןרָאטַארוקָארּפ עטשרע יד רעטנוא טנידעג ךָאנ טָאה רעכלעוו
 ,ןדִיי יד ןוֿפ ןעגנוריֿפ ןוא ןטיז עלַא טסואוועג ןוא ןרָאי טניז ןיוש דנַאל ןיא ןענוֿפ
 טָאה רע .ןדִיי יד ןוֿפ סעינָאמערעצ עזעיגילער יד ןגעוו טרעלקעגֿפױא זדנוא טָאה
 ןגעוו ,טסניד-לּפמעט םעד ןיא טשרעה סָאװ ,ןילּפיצסיד רעד ןגעוו טלייצרעד זדנוא
 ןוא רעטיה-רעיוט יד ,םייול יד ןוא םינהּכ יד ןוֿפ ןעגנוזײלּפָא-ךַאװ עזָאירוק יד
 גנונעדרָא רעשירעטילימ ןיא ןצַאקרוטש יד טימ ןעייג ייז יו ,רעטכעװטכַאנ יד
 עטשרע יד ַײב *!? גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא; : ךָאנ ךיז ןגערֿפ ןוא ןכַאװ יד םורַא
 -רָא רעשירעטילימ ַא טימ ןעייג םינהּכ עגנערש ַא ; תורֿפוש יד ןֿפור ןלַארטשדןוז
 ,לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק יד ןגעוו טרעלקרעד זדנוא טָאה רע ,טסניד רעייז וצ גנונעד

 רעדיילק יד .ייז רעביא ןרעווש ייז זַא ,קיליײה ױזַא רַאֿפ ןטלַאה ןדִיי יד עכלעוו
 ,ןביוא טנערב סָאװ ,לּפמעל סָאד ןוא ,לעדַאטיצ רעד ןוֿפ םערוט ןיא ךיז ןעניֿפעג

 -ָארּפ ןוֿפ לגיז םעד טימ טלגיזַאב ןענַײז ייז ,טרירַאבמוא ןענַײז ייז זַא טזַײװַאב

 ןעז ריא טעװ ,ןשעלסיוא לּפמעל סָאד רָאנ טוװורּפ ,לודג ןהּכ ןוֿפ ןוא רָאטַארוק
 ,םישדק-ישדק םעד ןגעוו טלייצרעד ךיוא זדנוא טָאה רע ! ןוטּפָא ךיז טעוו ָאד סָאװ
 -ייה יד ןיא לודג ןהֹּכ םעד ץוחַא ,ןטערטַאב טשינ רָאט רעכעלברעטש ןייק סָאװ
 יז בוט-םוי ַא רַאֿפ סָאװ ןוא .רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ סָאד ןוא ,רעדיילק עקיל

 ּ! םוטקילייה רעייז ןוֿפ טקוזינעג טשינ סױרַא טמוק לודג ןהּכ רעד ןעוו ,סָאד ןכַאמ

 -ייצרעד יד וצ טרעהעגוצ סערעטניא סיורג טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,סוטַאליּפ
 -טעּפ סוקרַאמ ַײב טגערֿפעג טָאה ,ןדִיי יד ןוֿפ םיגהנמ עשיטָאזקע יד ןגעוו ןעגנול
 סעּפע םוטקיליײיה ןשיטסימ םעד ןיא ךיז טניֿפעג סע זַא ,טקנעד רע יצ ,סוינָאר
 ןרַאֿפ רַאֿפעג ַא זיא סע ןוא ןטערטַאב טשינ רָאט רעכעלברעטש ַא סָאװ ,סנױזַא
 ּפָאק-לזייא םעד בילוצ ןוא טרָאד ךיז טניֿפעג ּפָאק-לזייא ןַא זַא ,תמא זיא יצ ;; ןבעל
 ןדִיי יד ןלָאז ,ךיז ןשיוװצ ןלייצרעד ןטסינָאיגעל ערעזדנוא ןכלעוו ןגעוו ,ןיילַא

 .ןעוַארּפ סעינָאמערעצ עכלעזַא

 ּפָאק-לזייא ןייק טָאה ,ןעוועג טרָאד זיא ױעכלעוו ,סואעּפמָאּפ ? ּפָאק-לזייא ןַא --
 זיא סע סָאװ טשינ סייוו ךיא ,ןעוועג טשינ ךיא ןיב קינייװעניא .ןענוֿפעג טשינ
 ,תונברק ערעייז ןעגנערב ייז ואוו ,סעילַאה עכעלרעסיוא יד ןיא רעבָא ,ָאד טרָאד
 םוט-םוי ַא ןיא ןַײרַא לָאמַא טרָאד ןענַײז רימ .ןענוֿפעג לָאמַא ָאי ךיז ךיא בָאה
 -מוא ןַא ,ןשיט ענעדלָאג ,דלָאג ליֿפ רעייז ןעזעג טרָאד ךיא בָאה ,ןכַאמ גנונעדרָא

 טרעקַאלֿפעג טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,חבזמ םענעדלָאג ןטיירב ןוא ןסיורג טרעהרעד
 -רעַײֿפ ןוא ןגירק ענעדלָאג עקילייצמוא ,הרונמ ענעדלָאג ַא ,רעַײֿפ קיטכעמ ַא
 -מוא עכלעזַא ןוא ,טסניד רעייז וצ ןצונַאב ייז סָאװ ,םילּכ ערעדנַא ןוא ןעגנַאוװצ
 ןוא טעשטשילב ץלַא ,לגילֿפ טימ ךיז ןקעדַאב עכלעוו ,לגיײֿפ עשיטסימ עכעלמייה
 : ,דלָאג ןוֿפ טצנַאלג
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 טלָאװ ךיא ,דלָאג ןייק טָאג רעייז טשינ ןעװעלַאשז ןדִיי יד זַא ,סיוא ךיז טעז --

 ? סָאד ןעמענ ייז ןענַאװ ןוֿפ ,ןסיוו טלָאװעג

 םוצ ןלָאצ טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןדִיי עלַא --- ? סָאד ןעמענ ייז ןענַאװ ןוֿפ --

 ַא רַאֿפ סָאװ טימ .רעסייק רעייז זיא ,ייז ןגָאז ,טָאג ,.רעסייק ַא וצ יו סמ לּפמעט

 -רַאֿפ רענייא ןייק ןוא סיוא טשינ ךיז טלַאהַאב רענייא ןייק ! סָאד ןעוט ייז דײרֿפ

 ןטסטַײװ ןֿפױא ןֿפרָאװרַאֿפ ןַײז רע געמ ,ןלָאצוצּפָא סמ-לּפמעט ןַײז טשינ טקיטעּפש

 טרָאד טעז ריא ! ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא ןקיש ייז סָאװ ,תונּתמ יד טנַײה ןוא .לזדניא

 ערעדנַא עלַא עירעלַאג-םערוט ןַײז טימ רעביא טגַײטש סָאװ ,רעיוט עסיורג סָאד

 טרעװ זיא רעיוט עקיזָאד סָאד ?ףיוה ןכעלרעניא ןיא גנַאגנַײרַא םַײב ,ןרעיומ

 ןוֿפ ןוא ענרעבליז טימ טקעדַאב ןריט ענַײז ןענַײז טַײז ןייא ןוֿפ .ךַײרגינעק ַא

 -ןייא ןייא זיולב טָאה רעיוט סָאד ןוא ,ןטַאלּפ ענעדלָאג טימ טַײז רערעדנַא רעד

 ,ןלעטשֿפױא טלעג ןגייא ןַײז רַאֿפ טזָאלעג סע טָאה רע .ןעקנָאשעג שטנעמ רעקיצ

 סע ןשטנעמ ַא רַאֿפ סָאװ ןעז טֿפרַאדַאב ריא .ךס ַא ןַארַאֿפ ןענַײז ,רע יו ױזַא ןוא

 ןעמ טביולג לָאמ טֿפָא .רעטרע עטסטַײװ יד ןוֿפ לּפמעט םעד ןיא ָאד ךיז ןזַײװַאב

 ןוֿפ ןשטנעמ ףיוא ןָא ָאד ןעמ טֿפערט לָאמ טֿפָא ןוא ,ןדַיי ןענַײז ייז זַא ,טשינרָאג

 ןגיוצעגוצ ןרעוו ייז ! ןדִיי ןענַײז סָאד יצ ,רעבָא לֿפײװצ ךיא .דנַאטש ןטריזיליוויצ

 ןעגנערב ייז ןוא ךיז ןוֿפ סױױַא טלַארטש טָאג רעד סָאװ ,טֿפַארק רעשיטסימ ַא ןוֿפ

 טעז ריא סָאװ ,דלָאג סָאד .תֹונּתמ ערעייז ,תונברק ערעייז ,ןטעבעג ערעייז םיא

 ,תורצוא ָאד ןבָאה ייז .טשינרָאג זיא סָאד --- ןרעיוט יד ףיוא ,שדקמ-תיב ןֿפױא ָאד

 ,טקוקעג טשינ ןוא ,תורוד עטלַא ןוֿפ דלָאג סָאד טלמַאזעגנָא זיא סע עכלעוו ןיא
 ַא יו ןסילֿפ וצ ןָא קידנעטש סע טמוק ,ייז ןוֿפ לָאמ סעדעי ּפָא סע טּפַאצ ןעמ סָאװ

 .ךַײט רעטּפעשעגסיױא טשינ

 ,סוטַאליּפ טגָאז --- ףיוה טרעסייק ןיא טולֿפנַײא ןָא טשינ ןענַײז ןדִיי יד ---

 ןרעֿפס ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ,טכיירגרעד סולֿפנַײא רעייז טַײװ יו טשינ סייוו ןעמ ---

 טערט ןעמ ןעמעוו ףיוא טשינ ךיוא טסייוו ןעמ ןוא ןַילױַא טשינ ץלַא ןעגנירד ייז

 יד תונברק ערעייז רעהַא ָאד ןקיש לָאמ טֿפָא .סטכעלש ייז טוט ןעמ ביוא ,ןָא

 ךָאנ רעדָא ,טײהרענעטלַאהַאב רעדָא ןֿפָא םיור ןוֿפ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסכעה

 -רָאֿפמוא רעייז רַאֿפ עיטַאּפמיס ןענואוועג ןבָאה ןדִיי יד זַא ,טגָאז ןעמ -- רעגרע

 ,םיור ןיא טֿפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןוֿפ ןעמַאד יד ייב טָאג ןכעלדנעטש

 .עיצַאטיגַא רעייז ןבַײרט ייז יוװ ,ךיוא סייוו ךיא .סע סייוו ךיא ,ָאי ---

 רעביא ןבעגעג יצ ַא טנַאה רעד טימ טָאה רֶע ,טקוצעג טָאה םינּפ סעטוטַאליּפ

 .ןגיוושעג ןוא ןפיל יד ןסיברַאֿפ טָאה רע רָאנ ,ןגָאז טעּפע טלָאװעג ,עגָאט יד ךיז

 -דנעטשרַאֿפמוא ןוֿפ ןרַאנרַאֿפ ןזָאל וצ ךיז לולע קידנעטש ןענַײז רעבנייוו ---

 ,טכַאמעג גנוקרעמַאב ַא רעוו טָאה -- סעירעטסימ עכעל

 -טּפיוה ןַײז ןיא ןייג וצ ידּכ ,םילשורי טזָאלרַאֿפ טָאה סוטַאליּפ רעדייא רעבָא
 | :טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,עירָאזעצ ןייק ,טָאטש

 רעייז ןיא ןדִיי יד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג רימ ןענַײז סוינָארטעּפ סוקרַאמ ןוֿפ ---
 -געק רעייז ,לגיײֿפ עשיטסימ ןוֿפ רעטכיזעג טימ ָאי ךיז ןצונַאב לּפמעט םענעגייא
 תוביס עזעיגילער ןוֿפ טשינ ָאזלַא טמַאטש רעלדָא ןשימיור םעד וצ טֿפַאשרענ

 םעד ןוֿפ קילבנָא םעד ייז טרעװרַאֿפ עיגילער יד טשינ .עשיטילָאּפ ןייר סיוא רָאנ
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 -דַא רעשימיור רעד .םיור וצ טֿפַאשדנַײֿפ רעייז רָאנ -- ,לָאבמיס-טכַאמ ןשימיור

 טײרּפש םיור ואוו ,םוטעמוא ןוא ,טֿפַאשרעה טמיור ןוֿפ לָאבמיס רעד זיא רעל

 ,ןלעֿפ טשינ לָאבמיס רעד ףרַאדַאב ,טכַאמ ןוא ץוש ןַײז סיוא

 ,טגערֿפעג םיא ךיא בָאה -- ?לעֿפַאב ַא סע זיא --

 "טולב ןָא טריֿפעגכרוד ןרעוו ףרַאדַאב לעֿפַאב רעד ! סע טײטשרַאֿפ ודז יו ---

 טייוועגנילא טָאה סוטָאליּפ : ןגָאז םיור ןיא לָאז ןעמ זַא ,טשינ ליוװ ךיא .גנוסיגרַאֿפ

 ,טולב טימ םילשורי ןיא טֿפַאשרעה ןַײז

 ּ!ןלעטשנגעקַא ךיז ןלעװ ייז זַא ןוא --

 טשינ ןענַײז ייז ביוא ,סנקירביא ,ןקידײטרַאֿפ וצ ךיז טכַאמ גונעג טסָאה --

 -ַאב ,םילשורי ןיא רעסייק ןוֿפ רעײטשרָאֿפ טעד ןַײז םינּפ-לבקמ ןעמוקעגסױרַא

 ! רימ וצ ייז קיש .עירָאזעצ ןיא ןוט סָאד ייז ןֿפרָאד

 ןוֿפ טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ךיא בָאה םילשורי ןזָאלרַאֿפ סעסוטַאליּפ ךָאנ

 רעד ןוֿפ לייט םעַײנ םעד ַײב ,ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ טַײז ןייא ןוֿפ ,לעדַאטיצ רעד

 עשינַאמרעג ענַײמ ןעמונעג בָאה ךיא .ןבורג רעסיורג ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה ,טָאטש

 םעד סיואגנעל ייז טלעטשעגסיוא ןוא ,טג::8 ױזַא ןבָאה ןדִיי יד עכלעוו ,סרעטַײר

 םעד לָאז ןעמ זַא ,ןלױֿפַאב ךיא בָאה ץַאלּפ-שדקמ-תיב ןוֿפ טַײז רעד ןוֿפ .ןבורג

 רעכלעוו ןוא ןענוֿפעג ךיז טָאה גנוטסעֿפ יד ןכלעוו ףיוא ,זדלעֿפ ןקידעּפושמ ןצנַאג

 ,לייא ןוא סטעֿפ טימ ןרימשסיוא ,ןטָאלּפ ענרָאמרַאמ טימ טגיילעגסיוא ןעוועג זיא

 -עגסיוא ןענַײז ןלעֿפַאב יד יװ ,םעד ךָאנ .ךיז ןשטילג םוצ ןַײז קיטַאלג לָאז סע זַא

 ןעמענוצסױרַא גנונעדרָארַאֿפ ַא ןבעגעגסױרַא טכַאנ ַײב ךיא בָאה ,ןרָאװעג טריֿפ

 -סױרַא ןוא רעדליב סרעסייק ןטימ עטרָאהָאק רעזדנוא ןוֿפ ןדליש עשילָאבמיס יד

 ,לעדַאטיצ רעד ןוֿפ םערוט ןֿפױא .לעדַאטיצ רעד ןוֿפ עירעלַאג רעד רעביא ןעגנעה

 בָאה ,רעדיילק עקילייה סלודג ןהֹּכ םעד ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סע ןכלעוו ןיא

 ןשימיור ןסיורג ַא ןעגנעהוצסיורַא ןוא ןשעלוצסיוא לּפמעל סָאד ןלױֿפַאב ךיא

 : ,טכַאמ סמיור ןוֿפ לָאבמיס םעד ,רעלדָא

 ךיז ךיא בָאה ,ןעגנַאגעגֿפױא ךָאנ זיא ןוז יד רעדייא ,ירֿפ רעד ןיא סנגרָאמוצ

 ,טכַאבָאַאב ןוא לעדַאטיצ רעד ןוֿפ עירעלַאג רעד ףיוא ןטלַאהַאב ךַאװ-בַײל ןַײמ טימ

 רעד ןוֿפ ןלַארטש עטשרע יד ַײב .ןעמענֿפױא סעַײנ עקיזָאד יד ןלעװ ןדִיי יד יו

 סָאד טרעהרעד ךיא בָאה ,גרעב יד רעטניה ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא עכלעוו ,ןוז

 ,םינהּכ יד ןוֿפ עדנַאמָאק יד ןזיווַאב ךיז טָאה סָאד ,תורֿפוש ערעייז ןוֿפ ןזָאלב

 "יילק עקיליײה יד ןיא ךיז ןוטוצרעביא ידּכ ,ןשַאװ ןוֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז עכלעוו

 גנילצולּפ ,שדקמ-תיב ןיא הדובע רעד וצ ןעייר עטנדרָאעג ןיא ןעגנַאגעג ןוא ,רעד

 .-עגּפָא גנילצולּפ ךיז ןבָאה ןלַארטש עקידנעײגֿפױא יד .טלעטשענּפָא ךיז ייז ןבָאה

 טָאה ןעמ .ןדליש ןוא רעלדָא ערעזדנוא ןוֿפ ןלַאטעמ עקידנשטשילב יד ןיא ןגָאלש

 רענוד ַא יו !יירשעג סָאד ןרעה טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ ,רעמינּפ יד ןעז טֿפרַאדַאב

 לָאמ ַא טימ ,ןגָאלשעגנַײרַא לּפמעט רעייז ןיא ןוא ןעמוקעגּפָארַא למיה ןוֿפ טלָאװ

 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ .םוַאילַא ףיוא ןזָאלבעג ןטיײּפמָארט ןוא תורֿפוש רעטרעדנוה ןבָאה

 וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעדייבעג-שדקמיתיב ןוא סעילַאה עקילייצמוא יד ןוֿפ

 ןיא ןוטעגנָא בלַאה ,ןֿפָאלשרַאֿפ בלַאה ןעוועג ךָאנ ןענַײז ייז ,םייול ,םינהּכ ןזָאל

 זיא לָאצ רעייז זַא ,טלעטשעגרָאֿפ טשינ רימ בָאה ךיא .רעדיילק-טסניד עדעייז
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 טַײל עטלַא :ןֿפױלוצנָא ןעמוקעג תונחמ עצנַאג ייז ןענַײז לגיײֿפ יד יו .סיורג ױזַא

 רעדניק ,טנגוי רועיש ַא ןָא ןוא ןשטנעמ עקרַאטש עגנוי ,דרעב עטלזַײרקעג טימ

 ןטלַאהעג ןבָאה םייול יד .ןלוש-םינהּכ ערעייז ןיא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךָאנ

 סָאװ זיא םינהּכ עגנעמ יד ןוא ,םרַאילַא ףיוא תורֿפוש ערעייז ןיא ןזָאלב ןייא ןיא

 ייצ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טוװרּפעג ןבָאה ייז .ןרָאװעג רעסערג ץלַא לָאמַא

 זדנוא ןוא זדנוא וצ טקערטשעגסיוא ךיז טָאה ןטסױֿפ עטלַײבעג דלַאװ ַא ,לעדַאט

 דלַאב .ןֿפורסױא עדליוו ןוא ןעיירשעג ,תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה סע .טעָארדעג

 "תיב רעצנַאג רעד ןוא ,טָאטש יד טקעװעגֿפױא ןטיײּפמָארט-םרַאילַא יד רעבָא ןבָאה

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,רעבַײװ .ןשטנעמ טימ ןרָאװעג טלוֿפעגרעביא זיא ףיוה-שדקמה

 טגָאלקעג ,טרעמָאיעג ןבָאה ,ןטערטוצרעביא ףיוה-רעבַײװ רעייז ץוחמ טגַאװעג

 -סױרַא ןבָאה ןוא ,ןטכָאשעגסיוא רעדניק ערעייז טלָאװ אנוש ַא ךַײלג ,טנייוועג ןוא

 ןעמוטש טימ ,קידנגַײװש ןבָאה רענעמ יד .תולוק עקידלכרָאכ ךיז ןוֿפ ןבעגעג

 וצ ךיז טקורעגוצ ,רעטנעענ ךיז טסערּפעג ןעגנעמ עטקַאּפעג ןיא םורבעג ןקידסעּכ

 זדנוא וצ ייז ןבָאה ןבורג ןוֿפ טַײז רעד ןוֿפ ,טנַאװ עקיטכעמ ַא יו לעדַאטיצ רעד

 ןוֿפ טנַאװ רעד ךרוד טצישעג ,רעטַײר עשינַאמרעג יד :ןייגרעד טנָאקעג טשינ

 יד .ןזיּפש ןוֿפ ןגער ַא טימ ןֿפרָאװַאב ייז סנגיוב-ןוא-לַײֿפ ערעייז ןוֿפ ןבָאה ,ןבורג

 ןענַײז ןטשרע םוצ ,ףיוה-שדקמה-תיב ןוֿפ טַײז רעד וצ טקירדעג ךיז טָאה עגנעמ

 קלָאֿפ סָאד .ןטערטַאב ףיוה לייט םעד טגעמעג ןבָאה עכלעוו ,םינהּכ יד ןעגנַאגעג

 רעיומ רעד ףיוא ןכירקוצֿפױרַא טוווְרּפעג ןבָאה םינהּכ יד .ייז רעטניה ןעוועג זיא

 יד ןוֿפ סעציײלּפ יד ףיוא קידנעייטש ,סנקור יד ףיוא קידנכירק ,ָאינָאטנַא ןוֿפ

 ,ןזדלעֿפ ןֿפױא ןרעטעלקֿפױרַא ךרוד לעדַאטיצ רעד וצ ןכיירגרעד וצ ידּכ ,ערעדנַא

 טשינ ערַאּפש ןייק טָאה טנַאװ-ןזדלעֿפ עקישטילג ןוא עטרימשעגסיוא יד רעבָא

 ערעזדנוא .ןבעג טלַאהנָא ןַא סיֿפ ןוא טנעה ערעייז ןוֿפ לגענ יד ןלָאז יז ואוו ,טָאהעג

 טכַארבעגּפָארַא ןבָאה רימ סָאװ ,רענַאטירַאמַאס טימ טשימעג ,רענָאלעקשַא עוװַארב

 ןבָאה -- לעדַאטיצ רעד ןוֿפ סמערוט יד ךרוד טצישַאב -- ןָאזינרַאג-וחירי םעד ןוֿפ

 ןדִיי עכערֿפ יד ןיא ךיז ןַײז וצ םקונ טייהנגעלעג יד טציא ןענוֿפעג דײרֿפ טימ

 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןרעדנַא ןכָאנ דַיי ןייא ,לגיײֿפ יד יװ ןסָאשעגּפָארַא ייז ןבָאה ייז

 -ָאק ךעלעדִיי יד יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ .ןזדלעֿפ םעד ףיוא ןגַײטשוצֿפױרַא טווורּפ

 ןיא ּפעק ערעייז ןרעטעמשעצ ןוא ןזדלעֿפ ןקישטילג םעד רעביא ּפָארַא ךיז ןרעל

 ןעּפַארדֿפױרַא טזָאלעג וליֿפַא רימ ןבָאה ערעדנַא .םרָאֿפטַאלּפ ןקידרענייטש םעד

 טריֿפעגכרוד סָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןזדלעֿפ ןקיציּפש םעד ןוֿפ ךיוה רעד ףיוא ךיז

 טכיירגרעד טָאה רענייא ַאזַא זיב ,טרַאװעג ןבָאה רימ .גנוגנערטשנָא סיורג טימ

 ןוֿפ סמיזעג םעד ןָא טנעה יד טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע זיב ,טנַאװ עקיזלעֿפ יד

 דרעווש ןצרוק ןַײז טימ רענָאלעקשַא רעװַארב ַא טָאה לָאמטסנעד ,עירעלַאג רעד

 רעד ןוא ,זדנוא ַײב טזָאלעגרעביא רע טָאה טנעה יד .טנעה יד רעביא ןבעגעג םיא

 ןרעדנַא ןַא .זדלעֿפ םעד רעביא טרעלָאקעגּפָארַא סעברַא ןַא יו ךיז טָאה רעּפרעק

 דרעװש רעד טימ םיא ןבָאה רימ ,ןעשטומ גנַאל ךיז טזָאלעג טשינ רימ ןבָאה

 גרעב יד רעטניה ןוֿפ קיטכיר ךָאנ זיא ןוז יד רעדייא .ןבעגעג ּפָאק ןרעביא ךַַײלג

 טצירּפשַאב גנוטסעֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןרעיומ יד ןוא זדלעֿפ רעד זיא ,ןעמוקעגסיױרַא

 ןוֿפ טולב םעד טימ חבזמ רעייז יו רעקיצניוװ טשינ ,טולב סהדוהי טימ ןעוועג

 ...םירגּפ עשידַיי טימ גרַאב ַא ןגעלעג זיא ןזדלעֿפ םעד סנסיֿפוצ ןוא ,תונברק יד
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 -ַאב עקילייצמוא ענַײז טימ לודג ןהּכ םעד ןעמוקנָא ןעזעג רימ ןבָאה דלַאב

 טָאה ןעמ סָאװ ,דוֿבּכ םעד ןיא ןוא ךייה ןַײז ןיא טנעקרעד םיא בָאה ךיא .רעטיילג
 ןבָאה סע .ןעוועג זיא סע סָאװ ,שער ןוא רעדורעג םעד ןיא וליֿפַא ןבעגעגּפָא םיא
 -רעד ייז טָאה ןעמ .עטנרעלעג יד ןוא עטלַא יד ,םינהּכ יד םיא םורָא ןבילקעג ךיז
 רעד ןיא וליֿפַא ןבעגעגּפָא ייז טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,טקעּפסער םעד ךרוד טנעק

 יד ןֿפורוצקירוצ ,ּפעק-ץיה יד ןטלַאהוצקירוצ ןביױהעגנָא ןבָאה ייז .עכָאטַאמַאס
 רענייא ןעוועג זיא ,סיוא ךיז טעז ,רערעייז רעריֿפ רעד רָאנ .סרעמרוטש-גנוטסעֿפ
 דובּכ ןטסַײמַא ייז ןבָאה םיא ,רעקרַאטש ַא ןוא רעכיוה ַא ,רעגנוי ַא ךָאנ ןַאמ ַא
 ןשיוצ טלגנירעגמורַא .ןעמוק וצ טײקטנעָאנ ןַײז ןיא טגָאװעג טשינ ,ןבעגעגּפָא
 ךיא יוװ .טכרָאהעג ייז ןבָאה םיא ןוא ,קלָאֿפ םוצ טדערעג רע טָאה ,םידימלּת ענַײז
 ,רעריֿפ עקיטסַײג ערעייז ןוֿפ רענייא ןעוועג סָאד זיא ,ןרָאװעג רָאװעג רעטעּפש ןיב
 רעווש רעד ,ןנח רעטלַא רעד ןוא ,ּפעק-ץיה יד ןטלַאהעגנַײא טָאה יאּכז ןב ןנחוי
 רעד טָא .טלַא רעייז ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,רעריֿפ ןקיטסַײג ןוא ןטנרעלעג

 רעווש רעד ,ןנח רעטלַא רעד ןוא ,ּפעק-ץיה יד ןטלַאהעגַײנַײא טָאה יאּכז ןב ןנחוי
 ,םילשורי ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב ןעגנַאֿפמע זדנוא טָאה סָאװ רעטלַא רעד ,לודג ןהּכ ןוֿפ
 שטנעמ-סגנודניברַאֿפ רעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג זיא רע --- ,ןֿפלָאהעג םיא טָאה
 ןוא ,םיור ןוֿפ דנַײרֿפ םעד רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .זדנוא ןוא ןדִיי יד ןשיווצ
 "רעד ךיז טָאה רע .ןדער זדנוא טימ לָאז רע ,זדנוא וצ טקישעג עקַאט יז ןבָאה םיא
 .ןיז ףניֿפ ענַײז טימ טלגנירעגמורַא ,לעדַאטיצ רעד ןוֿפ טנַאװ רעד וצ טרעטנעג

 טקישעגסױרַא בָאה ךיא .ןדער זדנוא טימ ליוו רע זַא ,סנכייצ טכַאמעג טָאה רע
 בָאה ךיא .ץנעידיוא ןַא טעב רע .ליוו רע סָאװ טגערֿפעג ןוא רַאסימָאק ַא םיא וצ
 יד טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ץנעידיוא ןַא ףיוא רעבָא םיא
 זיא סע שטָאכ ,עירעלַאג רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז בָאה ךיא ,וצרעד טכַאמ

 עמייהעג ַא רעדָא ּפָאק ןיא ןייטש ַא טימ ןעמוקַאב לָאז ךיא זַא ,רַאֿפעג ַא ןעוועג

 רעווש רע טָאה שינַײטַאל .ליוו רע סָאװ ,םיא טגערֿפעג ןוא ,בַײל ןַיײמ ןיא לַײֿפ

 -ַאל םענעכָארבעג ַא ןיא טרעֿפטנעעג טָאה רע . טוג --- שיכירג רָאנ ,טדערעג
 ןדליש ענעגנָאהעגסױרַא יד ןגעוו טשימעגנַײרַא רעטרעוו עשיכירג ליֿפ טימ שינַײט
 -ירּפ עטלַא ףיוא ,ןדִיי יד קידנעטש סָאד ןעוט סע ךעלנייוועג יו ,ךיז ןֿפורַאֿפ ןוא
 רעסייק רעד ןוא סוטסוגיוא רעסייק רעד ,רַאזעצ רעסיורג רעד זַא :סעיגעליוו

 ןעוועג רבוע טשינ לָאמ ןייק ןוא הנומא עשידִיי יד טנעקרענָא ןבָאה סוירעביט
 .ץעזעג םעד ףיוא

 בָאה ךיא .םיחוּכיװ עגנַאל ןיא ןזָאלנַײרַא םיא טימ טלָאװעג טשינ ךיז בָאה ךיא
 -נַאוצרעביא טשינ טכַאמ ןייק ָאד ןבָאה רימ זַא ,שיכירג ןיא טרעֿפטנעעג םיא
 ךיז ייז ןלָאז ,ןגָאז וצ סעּפע ןבָאה ייז ביוא ; רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ןלעֿפַאב יד ןשרעד
 ...עירָאזעצ ןייק רָאטַארוקָארּפ םוצ ןדנעוו

 -ַאב ,ןנח לודג ןהֹּכ םענעזעוועג ןטלַא םעד טימ ,םייול ,םינהּכ לָאצ עסיורג ַא

 ,עירַאזעצ ןייק טזָאלעג ךיז ןבָאה --- ,דניק ןוא בַײװ ,ןַאמ ,םילשורי בלַאה ןוֿפ טיילג

 ןוא םינהּכ יד ןעוועג זיולב ןענַײז שדקמ-תיב ןיא .קידייל ןבילבעג זיא םילשורי
 ןטימעגסיוא .שדקמ-תיב ןוֿפ הדוֿבע רעד רַאֿפ טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ ,םייול יד
 -עג ןענַײז --- םינורמוש יד --- םיאנוׂש ערעייז ואוו ,םכש טָאטש עכעלדנַײֿפ יד
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 -טּפיוה םעד ךרוד טשינ ,רעדלעֿפ רעביא ןוא גרעב רעביא ןגיוצעג ייז ןבָאה ,ןסעז
 .עירָאזעצ ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז ןוא ,ןגעוורעטניה ךרוד רָאנ ,געוו -

 -לעֿפַאב עשידִיי עקיטרָא יד ןטֿפָאהַאב ךיוא ייז וצ ךיז טָאה ,עירוַאזעצ ןיא ,טרָאד
 טכענ ףניֿפ ןוא געט ףניֿפ ,רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ןריט יד ןגָאלשּפָא טווּורּפעג ןוא גנורעק
 ןוֿפ ןטַאג ענרָאמרַאמ עסַײװ יד רעביא ןרעגלַאװמורַא טזָאלעג סוטַאליּפ ייז טָאה
 רעריֿפ ערעייז טלָאװעג טשינ ןוא ,טױבעגֿפױא טָאה גינעק רעייז סָאװ ,עירָאזעצ
 ןעניואוו ןדייה עדמערֿפ יװ ,ןעז טזומעג ןבָאה ייז .ץנעידיוא ןַא ףיוא ןעמענֿפױא
 -ֿפיױא טלעג רעייז רַאֿפ טָאה סודרוה גינעק רעד סָאװ ,רעזַײה ענרָאמרַאמ יד ןיא
 "מיג יד ,ןֿפַאה ןכַײר םעד ןעז טזומעג ןבָאה ייז .רַאזעצ ןוֿפ דוֿבּכ םוצ טיובעג
 ןעלּפמעט יד טנַײה ןוא ןלוש-רעטַײר יד ,סמואעסָאלָאק יד ,ןרעטַאעט יד ,סמויזַאנ
 גינעק רעייז סָאװ ,ץַאלּפ-ןעמלַאּפ םעד ףיוא לּפמעט-סוטסוגיוא ןסיורג םעד טימ

 רַאֿפ טױבעגֿפױא ,טשטעװקעגסױרַא ייז ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,סמ םעד רַאֿפ טָאה
 יד ןיא רענייטש ןֿפרָאװעגכָאנ ייז ןבָאה עירַאזעצ ןוֿפ ךעלגנַיי יד .דנַײֿפ ערעייז
 ןגָארטעגרעביא תורצ עלַא ןוא תושוב עלַא טָאג רעייז רַאֿפ רעבָא ןבָאה ייז .ןסַאג
 ,ןסָאג יד רעביא טרעגלַאװעגמורַא עטכַאמשרַאֿפ ךיז ייז ןבָאה גָאטַײב .עביל טימ
 םַײב ןעײלַא יד רעביא ,ןקרַאּפ יד רעביא טעשזדנָאלבעגמורַא ייז ןבָאה טכַאנַײב
 -סיוא ןגעלעג ןּפערט-רָאמרַאמ עטרַאה יד ףיוא ,ןֿפַאה ןיא טקיטכענעג ,םי ןוֿפ גערב
 טזומעג ןבָאה ייז .ןעמענֿפױא ייז טלָאװעג טשינ טָאה סוטַאליּפ ןוא --- ,טגיילעג ;

 -עקלעֿפַאב עכעלדנַײֿפ ַא סָאװ ,טייקרעטיב ןוֿפ רעכעב ןצנַאג םעד ןעקנירטסיוא
 רעייז ןוֿפ טימ רעד ןיא טגיל סָאװ ,טָאטש ַא ןיא ןכוזרַאֿפ וצ ןבעגעג ייז טָאה גנור
 גָאט ןטֿפניֿפ ןֿפױא .טלעג ןגייא רעייז רַאֿפ טױבעגֿפױא זיא ןוא דנַאל םענעגייא
 -רעטַײר רעסיורג רעד ןיא ףָאש יד יוװ ןבַײרטנעמַאזוצ טזָאלעג ייז סוטַאליּפ טָאה
 טזָאלעגנַײרַא ,ןטַאדלָאס עשינַאמרעג טימ לוש-רעטַײר יד טלגנירעגמורַא ,לוש
 ,ןכירג יד ,דנַײֿפ ערעייז ןוֿפ טריֿפעגנָא ,רענַאטירַאמַאס ןוא רענָאלעקשַא ייז וצ
 רעייז ןיא ןייגקירוצ טשינ ןוא ןקיאורַאב טשינ ךיז ןלעװ ייז ביוא זַא ,גָאזנָא ןטימ
 טעװ ,רעלדָא ןשימיור םעד ןוא ןדליש סרעסייק םעד ןוע טשינ ןוא ןַײרַא טָאטש
 ,ריא טניימ סָאװ .םערעוו יד יו ןטערטעצ דרעֿפ עשינַאמרעג יד ןוֿפ ןזָאל ייז רע
 ןיא רעריֿפ ןקיטסַײג רעייז טימ ,ןַאמ ןייא יװ עלַא ןבָאה ייז ? ןוטעג ייז ןבָאה
 ןֿפרָאװעג ,רעדניק ןוא רעבַײװ ערעייז טימ ,םייול ןוא םינהּכ ערעייז טימ ,ץיּפש
 עדליוו יד רָאנ טשינ, :טגָאזעג ןוא לוש-רעטַײר רעד ןוֿפ דרע רעד ףיוא ךיז
 ףיוא וטסנָאק תויח עטסדליװ יד וליֿפַא רָאנ ,רעטַײר עשינַאמרעג יד ןוא ןטירב
 לָאמ טנזיוט טשרעביל עלַא ךיז ןשניוו רימ ,ןקיצרַאֿפ זדנוא ןוא ןזָאלֿפױרַא זדנוא

 עדמערֿפ טימ םוטקילײה רעודנוא ןקינײרמוארַאֿפ רעדייא טיט םעד רעסעב
 | יו ןלָאבמיס

 ,דליב סרעסייק ןטימ ןקינײרמוארַאֿפ ,"!םוטקיליײה רעזדנוא ןקינײרמוארַאֿפ
 -עג ךיא טלָאװ ...!הפצוח עשידִיי ַאזַא -- !רעלדָא ןקידנריֿפמואירט סמיור טימ
 -יּפ ןטעבעג ןבָאה ייז סָאװ ,טריֿפעגסיױא סָאד עקַאט ךיא טלָאװ ,סוטַאליּפ ןעוו
 סרעסייק ןוֿפ דובּכ םעד יוװ ןעניז ןיא טַאחעג שרעדנַא סעּפע רעבָא טָאה סוטַאל
 -שטערטיכ רעד ןגירקעגנַײרַא םיא וצ ךיז טָאה סע ...רעלדָא סמיור ןוֿפ ,דליב
 ןסָאלשעגנַײא ןעוועג טרָאד זיא רע .ןנח לודג ןהֹּכ רענעזעוועג רעד ,רעטלַא רעק

 ןבָאה ייז סָאװ ,טדערעג ןבָאה ייז סָאװ .טַײצ העש ייווצ רָאטַארוקָארּפ םעד טימ
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 ןגירקעג לעֿפַאב םעד ןבָאה רימ רָאנ ,טשינ ךיא סייוו ,ךיז ןשיווצ טכַאמעגּפָא
 רעדליב טרעסייק םעד ןוא ןדליש יד ,סרעלדָא עשימיור יד ןעמענוצּפָארַא קירוצ

 יד ןוא .ןבירשעג זדנוא רע טָאה -- "ףצעזעג יד טרע םיור , ,לעדַאטיצ רעד ןוֿפ
 ,טריֿפמואירט ןבָאה ןדִיי

 םעד ןשיווצ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,גנואעז רעד ךָאנ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא
 ןַײז טֿפױקעג ךיז סוטַאליּפ טָאה ,לודג ןהֹּכ ןוֿפ רעווש םעד טימ רָאטַארוקָארּפ
 ,איעּפמָאּפ ןיא םי ןוֿפ גערב םַיײב עליוו ַא טױבעגֿפױא ןוא עיליציס ןיא טוג טשרע
 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה עכלעוו ,ַאידוַאלק בַײװ ןַײז ןעקנָאשעגקעװַא סע טָאה רע סָאװ

 ,סוירעביט רעסייק םַײב ןענוֿפעג

 ביוא רָאנ ,ןעוו-ןטלעז טנגער הדוהי ןיא זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה םיור ןיא
 ...דלָאג --- רעסַאװ טָאטשנָא טנגער ,לָאמַא טרָאד טגגער סע

7 
 לודנ ןהּכ ןוֿפ זיוה ןיא ןרַאלעגנַײא רעוו ךיא

 רעד ףיוא טזָאלעגרעביא רע טָאה ךימ ןוא ,עירַאזעצ ןיא ןסעזעג זיא טוטַאליּפ
 רעד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד ואוו ,עירָאזעצ ןיא ,טרָאד רע .םילשורי ןיא ָאינָאטנַא

 -םיווש ,סמויזַאנמיג עשיטעלטַא טַאהעג טָאה ,,עשיכירג ַא ןעוועג זיא גנורעקלעֿפַאב
 -ַאידַאלג ,ןליּפש-עדַאיּפמילֶא ,ןעגנוריֿפֿפױא-רעטַאעט ,ןעגנולַײװרַאֿפ ,ןענײסַאב
 -לעדַא עשימיור טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ,ןטעקנַאב-עיסוקסיד ,ןֿפמַאק-ןרָאט

 -כָאק עשירדנַאסקעלַא ,סענָארטַאמ ןוא ךעלגניי-טסול ,ןֿפָאטָאליֿפ טשיכירג ,טַײל

 ןענַײז ןֿפיש .רעליּפש-ןטײלֿפ עשיטּפיגע ןוא סרעטכעלֿפ-רָאה עשיריס ,סרעטסַײמ
 ןוֿפ ןוא ףיוה ןוֿפ סעַײנ עטצעל יד טכַארבעג ןבָאה ןוא עילַאטיא ןוֿפ ןעמוקעג
 ןקילַײװגנַאל ןוא ןטצנרע ,ןקירעיורט םעד ןיא טַאהעג ךיא בָאה סָאװ ןוא ,טַאנעס

 .טָאטש רענעזָאלרַאֿפ רעטיּפוי ןוֿפ רעד ןיא ךיז ןבָאה געט ערעזדנוא ? םילשורי
 ןיא ןלָאמעג ןעוועג ךיז ןטלָאװ ליז יוװ ,רענייטשלזיק עטרַאה יד ןשיווצ טהֿפרׂשעג
 ןוא ָאינָאטנַא רעד ףיוא ןסעזעג גָאט ןצנַאג ַא ןיב ךיא ,טײקילַײװגנַאל ןוֿפ לימ ַא
 -םַײװ יד טימ ךיז ןעזנָא ןוֿפ ןרָאװעג דימ ,ףיוה-שדקמ:תיב ןֿפױא טקוקעגּפָארַא
 ןגיצ ,ןסּפעש ,ןסקָא ןּפעלשנַײרַא ןייא ןיא ןטלַאה ייז יוװ ,םינהּכ עטדיילקעג
 ךָאנרעד ןוא ,שדקמ-תיב ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,זיוהטכעש רעייז ןיא ךעלעמעל עניילק
 ךעלּפעק ,ךעלסיֿפ ,לעֿפ יד ןוא שיײלֿפ סָאד רענעגעוו-ּפעלש ףיוא ןריֿפסױרַא

 ,--.ןעמונעג טשינ עדנע ןייק טָאה סע .םינהּכ יד וצ ןרעהעג סָאװ םיקלח יד ,ןרינ ןוא
 ךיא .ןרעטיֿפ ןייא ןיא טָאג רעייז ןטלַאהעג ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,תונברק יד .וצ
 ""זיא סָאװ ,םייוול יד ןוֿפ גנַאזעג םוצ ןוא ליּפשןֿפרַאה םוצ ןרעהוצ ךיוא ךיז געלֿפ
 קיזומ טימ טײלגַאב ןבָאה ייז ,גנוטסעֿפ-ָאיגָאטנַא רעד וצ ןעמיוװשוצרעהַא ןעמוקעג
 ףיוא ןעוועג סע זיא סיוועג .חבזמ ןֿפױא ןכיורייוו יד ןענערברַאֿפ סָאד גנַאזעג ןוא
 ןוֿפ זַאטסקע ןזעיגילער ןןוא ןשיטַאנַאֿפ םעד ןטכַאבָאַאב וצ טנַאסערעטניא לַײװ ַא
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 וצ רעמינּפ ערעייז טימ ןגעלעג גנַאל ןהעש ןענַײז עכלעוו ,ןדִיי עשירַאברַאב יד
 רענייק סָאװ ,טָאג םענעעזעגמוא ןַא וצ טנעה ערעייז טקערטשעגסיוא ,דרע רעד
 רוטַאנ רעד ןוֿפ טֿפַארק ַא רַאֿפ סָאװ ,רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רע סָאװ טשינ טסייוו
 ,הלשממ ןייז טײרּפשרַאֿפ רע ןענָאיגער ַא רַאֿפ סָאװ רעביא רעדָא טרעּפרעקרַאֿפ רע

 -סױרַא ךיא ןיב ,ןֿפָאלשנַײא טנָאקעג טשינ בָאה ךיא ןעוו ,טכַאנַײב לָאמ לייט

 .-ןייצ יד ךרוד טקוקעגּפָארַא ןוא ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ עירעלַאג רעד ףיוא ןעגנַאגעג
 עדמערֿפ סָאד זיא טכַאנ רעליטש רעד ןיא .ץַאלּפ-שדקמ-תיב םעד ףיוא ךעלמערוט
 ענַײז ןיא ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טכיל-ןרעטש ןוֿפ ןעוועג טנגערַאב זיוה
 טָאה רעכלעוו ,ץַאלּפ-שדקמ-תיב רעד .,ןטַאלּפ ןוא ןרעיוט ,ןטסַײל ,ןלעװש-דלָאג

 ןעמ .ןעוועג ליטש טציא זיא ,ןשטנעמ תונחמ ןוֿפ טשיורעג ןוא טלמיוועג גָאטַײב
 ןוֿפ רעטכיל יד ןיא רָאנ ,ןעזעג טשינ ןעמענייק ,טרעהעג טשינ ןעמענייק טָאה
 -עגמורַא ןבָאה עכלעוו ,םירמוש עדנעָארד יד טנעקרעד ןעמ טָאה ןצַאקרוטש יד
 -עג טשינ ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,ךיז כָאה ךיא .שדקמ-תיב ןוֿפ ןרעיומ יד טזַײרק
 טלעוו רעד ףיוא רעטרע עלַא ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,טָאג ןטנַאקַאבמוא םעד רַאֿפ ןקָארש

 קעדוצ ַא רעטנוא ,זדלעֿפ ַא ףיוא ,דרע רעד ףיוא טרָא ןַײז ָאד ךיז טכוזעגסיוא
 .חבזמ ןַײז ןוֿפ רעַײֿפ ןקיבײא םעד טימ טלגנירעגמורַא ןוא ןתכורּפ ןוא דלָאג ןוֿפ
 -עג טשינ סָאד ,םיא ןיא עטסואווַאבמוא סָאד .ךימ רע טָאה טקיאורמואַאב רעבָא
 -וצּפָארַא ךיז קשח סיורג טַאהעג בָאה ךיא .טיײקירעגַײנ ןַײמ טקעוועג טָאה ענעעז
 "נַײרַא ,ןַײרַא לכיה םעד ןיא ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ געוו ןעמייהעג םעד ךרוד ןזָאל
 ,טרָאניױאוו ןעמַאזנייא ןַײז ןיא ןעגנַאהרָאֿפ יד ךרוד ליטש רעד ןיא ךיז ןענעבנג
 ,ןשַאררעביא וצ םיא ןוא ,טשינ טערטַאב רענייק סעכלעוו ,םישדק:ישדק ןַײז ןיא
 ןוֿפ לגילֿפ יד ןשיוװצ טרָאד טור סע רעוו ,ָאד ןטרָאד זיא רעוו -- ןעניֿפעגוצסיױא
 -ַאבמוא סָאד ןענרעל וצ ןענעק ,ענעעזעגמוא סָאד ןעז וצ ,לגיײֿפ עשיטסימ יד
 ךיא ןעוו .טומ טלעֿפעגסױא רימ טָאה סע -- ןַײז הדומ זומ ךיא רעבָא .עטסואוו
 טצרַאטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,םישדק-ישדק ןוֿפ ךַאד םעד ףיוא טקוקעגּפָארַא בָאה
 ,טכַארטעג בָאה ךיא ןעוו ןוא םעדייבעג ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעכעה ןַײרַא למיה ןיא
 תולזמ יד טימ טריגער סָאװ ,עטנַאקַאבמוא סָאד ךיז טלַאהַאב ךַאד םעד רעטנוא זַא
 .ןרָאװעג ךעלמייהמוא לסיבַא רימ זיא ,ןַײא ךיז ןדער ןדִיי יד יו ,טלעוו רעד ןוֿפ .)

 --- לשמל ,םיא ןוֿפ רעקרַאטש ןענַײז רעטעג ערעזדנוא זַא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא
 -יולג ענַײז סיוא טכַאמעג רע טָאה סָאװ ,היַאר אהו .ןרענוד ענַײז טימ רעטיּפוי
 ,טָאג ַא .טקיאורמואַאב ךימ טָאה טָאג ןשידִיי ןיא עטנַאקַאבמוא סָאד רָאנ ? עקיב
 ךָאד ןוא ץלַא ללוּכ זיא סָאװ ,טָאג ַא ,טֿפַאשנדייל ןייא ןייק רָאֿפ טשינ טלעטש סָאװ

 הלעמ ןייא טשינ ךיז ןיא טרעּפרעקרַאֿפ רע .ןלעטשרָאֿפ טשינ םיא רענייק ךיז ןָאק
 טייטש ךָאד ןוא ךיז טימ זרעווינוא ןצנַאג םעד ןָא טליֿפ רָאנ ,ןימ ןכעלשטנעמ ןוֿפ
 ןטסכעה םעד םיא טלָאצ סעכלעוו ,ךיז וצ קלָאֿפ ַא טֿפַאלקשרַאֿפ ןוא םיא רעביא רע

 1 טָאג רעשידַיי רעד ,רע זיא רעוו .עביל ןוא טייקנבעגעגרעביא רעטיול טימ סמ
 יז ןבָאה לּכ-םדוק .ךעלעדִיי יד רַאֿפ ןרָאװעג סואימ דלַאב רימ זיא סע רעבָא

 טימ םינהּכ יד ,ףיוה-שדקמיתיב ןֿפױא וליֿפַא ,ןגירקמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז
 זיב ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז ןדלַאװעג ערעייז ,םיחוּכיװ ערעייז .רעבעג-ץעזעג יד
 ןגירקעג ארומ ןבָאה רימ ,געלשעג ַא וצ ןעמוקעג וליֿפַא זיא לָאמ ןייא ,למיה םוצ

 ףיוה-שדקמ-תיב ןֿפױא ןקישּפָארַא טזומעג בָאה ךיא ןוא דנַאטשֿפױא ןַא רַאֿפ
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 ,ןקיאורַאב רעבעג-ץעזעג יד יא ,םינהּכ יד יא ןלָאז ייז זַא ,רענָאלעקשַא ערעזדנוא
 רעביא ,הטיש רעשיֿפָאסָאליֿפ ַא רַאֿפ סָאװ רעביא ,סייוו רעוו --- טניימעג בָאה ךיא
 טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .םורַא ךיז ןגירק ייז ןעגנואיושנָא עזעיגילער ַא רַאֿפ סָאװ
 .טלוק ןזעיגילער רעייז ןוֿפ ןלַײטעד עטסנעלק יד ןגעוו --- ,טייקיניילק ַא רעביא

 רעביא ? סָאװ רעביא ריא טסייוו רשֿפא --- געלשעג ַא ןכָארבעגסיױא זיא לָאמ ןייא
 ּפָאק ןֿפױא טנעה ענַײז ןענעלנָא ףרַאדַאב ןברק םעד טגנערב סָאװ רעד יצ ,םעד
 ןַײז הדוותמ ךיז ףרַאד רע רעדָא ,דניז ענַײז רַאֿפ ןַײז הדוותמ ךיז ןוא לסּפעש ןוֿפ
 טשינ ןֿפוא םושב סע בָאה ךיא ,לסּפעש ןוֿפ ּפָאק ןֿפױא טנעה ענַײז ןגײלֿפױרַא ןָא

 רעד ףיוא ןרָאװעג טקינַײּפרַאֿפ ןיב ךיא זַא ,רָאנ סייוו ךיא .ןײטשרַאֿפ טנָאקעג
 ,טײקילַײװגנַאל ןוֿפ ָאינָאטנַא

 ןדלעמ גנוטסעֿפָאינָאטנַא רעד ףיוא רימ ַײב ךיז טזָאל גָאט םענייש ןייא ןיא
 רעשימיור רעטסעב רעד ןיא ,ןעזסיוא ןקידנעטשנָא ץנַאג ַא טימ שטנעמ רעגנוי ַא
 "נייא םעד טכַאמעג רע טלָאװ ,טנעצקַא רעשינירדנַאסקעלַא ןַײז טשינ ןעוו ;עגָאט
 רעזדנוא טימ ךיז רע טָאה טוג ױזַא ,ןַאמלדַא ןשימיור ןטקעֿפרעּפ ַא ןוֿפ קורד
 "רעה ַא ,טרילוקסומ טשינ רעבָא ,טיובעג שיטעלטַא ןעוועג זיא רע ,טצונַאב ךַארּפש
 ;דייר עדנעגלָאֿפ טימ רימ וצ טדנעוװעג ךיז טָאה רע .ןרינַאמ ענַײֿפ טימ ,רוגיֿפ עכעל

 ,ןדיי יד ַײב לוטיט רעלעיציֿפָא ןַײמ ןעוועג זיא סָאד) ןומגה ,גנַאל ױזַא ---
 "ווי םענעדײשַאב רעזדנוא ןיא ןעגנערברַאֿפ וצ ןעמוקסיוא ךַײא טעוו'ס יו
 סע טציזַאב ןצעזעג עזעיגילער עגנערטש ערעזדנוא בילוצ רעדייל סָאװ ,םילש

 טָאה -- ,טניווװעגוצ טנעז ריא עכלעוו וצ ,ןטלַאטשנַא עשימיור-שיכירג יד טשינ
 רַאֿפ גַארטֿפױא םעד טימ טרעַאב ,לודג ןהֹּכ רעטסטלע רעד ,רעטָאֿפ ןַײמ ךימ
 םעלַא טימ ,זיוה רעזדנוא ןטָאבוצנָא ךַײא ןעמָאנ ןַײז ןיא ןוא ןענַײשרעד וצ ךַײא
 טגנַאלרעד רימ רע טָאה ,דייר ענַײז ןקיטֿפערקַאב וצ ידּכ ןוא .טגָאמרַאֿפ סע סָאװ
 רעזדנוא זיא סָאד --- דלָאג ןטסלדייא םעד ןוֿפ טרעמַאהעגסיוא ץנַארקרעברָאל ַא

 טעװ ,לודג ןהֹּכ רעטסטלע רעד ,רעטָאֿפ ןַײמ סָאװ ,טַײצלָאמ םוצ גנודַאלנַײא

 םינהּכ יד ןוֿפ רעטסטלע רעד ,רעטָאֿפ ןַײמ .ןגעוו דוֿבּכ רעַײא רַאֿפ ןגרָאמ ןבעג
 עלַא רימ ןוא ,לודג ןהֹּכ רענעזעוועג רעד ,רזעילא רעדורב ןַײמ ךיוא ,םילודג
 רַאֿפ ימ ערעווש רעַײא לסיבַא ןקיטיגרַאֿפ וצ ןעִימַאב ךיז ןלעו רעדירב ענַײז
 .טָאטש רעזדנוא ןוֿפ ןדירֿפ םעד

 -עגסיוא ןַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד זַא ,ןַײז הדומ ךיז זומ ךיא
 ןטסיװ םעד ןיא לע ךיא זַא ,טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא .קורדנַײא ןטנכייצ
 םעניילק ַא ךָאנ ןשטנעמ עגנוי עטעדליבעג עכלעזַא ףיוא ןֿפערטנָא םילשורי
 .ןעמונעגנָא גנודַאלנַײא יד ךיא בָאה תעדה-בושי

 זיא סָאד ,שדקמ-תיב ןבעל סנייא ,רעזַײה ייווצ טגָאמרַאֿפ טָאה לודג ןהֹּכ רעד
 תעשב ןטלַאהֿפױא ךיז טגעלֿפ רע ואוו ,םייה עלעיציֿפָא ןַײז ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג
 ןַײז ןיא רעבָא רע טָאה טניואוועג .שדקמ-תיב ןיא הדוֿבע יד ןוטעג טָאה ןעמ
 טשינ זיא סָאד .טָאטש ןוֿפ לייט ןטשרעבייא םעד ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סָאלש
 רעמילשורי עלַא ַײב יװ ,ןסיורד ןוֿפ .סָאלש רעצנַאג ַא רָאנ ,זיוה ןייק ןעוועג
 ַא רַאֿפ ןעמעננָא טנָאקעג סע טָאה ןעמ ,ןעזעגנָא טשינרָאג ןעמ טָאה ,רעסעלש
 טימ ,ןקָאלב-רענייטש רעמילשורי יד ןוֿפ טכַאמעג ןעוועג זיא זיוה סָאד .רעיומ
 זיא קינייװעניא .רעטכעוו ךרוד ןעוועג טכַאװַאב ןענַײז סָאװ ,ךעלמערוט-קוקסיוא
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 םעגעֿפורעג ױזַא םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןעמ זיא טשרע םוצ .ןדע-וג ַא ןעוועג
 טימ טרעטסַאלֿפעגסױא ןעוועג זיא ףיוה רעכעלרעסיוא רעד .ףיוה ןכעלרעסיוא

 יד ןעמונרַאֿפ ןבָאה סע סָאװ ,סעדייבעג ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ןוא רָאמרַאמ ןסַײוװ
 ."רעבלעוועג , ןֿפורעג ןבָאה ייז עכלעוו ,לודג ןהּכ ןוֿפ סעירָאלעצנַאק עקילייצמוא

 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד ,סרענָאמֿפױא-רעַײטש ענַײז טניואוועג טרָאד ךיוא ןבָאה סע
 לודג ןהֹּכ רעד ואוו ,ןענוֿפעג טרָאד ךיז טָאה עדייבעג-סטכירעג ַא ךיוא .םינהּכ יד
 ןגנע ,םעניילק ןוֿפ רעדילגטימ יד ןעמעננעמַאוצ טנָאקעג טַײצ רעדעי וצ טָאה
 ןוֿפ רעדָא רעדילגטימ-החּפשמ ענַײז ןוֿפ סנטסרעמ ןענַאטשַאב זיִא סָאװ ,ןירדהנס
 ,ףיוה ןכעלרעניא םוצ ןעגנַאגרעד טשרע ןעמ זיא טרָאד ןוֿפ .ןשטנעמ עטנעָאנ
 ןענַאטשעג זיא סע ואוו ןוא לודג ןהּכ ןוֿפ רענעטרעג יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ואוו
 טזומעג ןעמ טָאה טשרע םוצ רעבָא .םיֿברוקמ ענַײז ןוֿפ רעזַײה יד ןוא זיוה ןַײז
 ןכלעוו ןיא ,רָאדירָאק ןגנע ןַא -- טגָאזעג רעסעב ,ףיוה םעניילק ַא ןייגכרודַא
 .ךַאװ ןַײז ןוֿפ ןריטרַאװק יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע

 -ייצמוא ןוֿפ חיר רעקידנרוּכישרַאֿפ רעד טקעמשעגנגעקַא זדנוא טָאה דלַאב
 ןיא ןַײרַא ןענַײז רימ .ןעגנוצנַאלֿפ ןוא רעמייב עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאקַאב עקיל
 ןיא ןטלַאהַאב ,ןענײסַאב-דָאב עקינייא ןעוועג ןענַײז סע ואוו ,קרַאּפ ןלוֿפטכַארּפ ַא
 טעז ,זיור יד .רעמייב-םיגורתא לָאצ ַא ןָא ןוא ןרעדנַאעלָא ,ןסערּפיצ ןוֿפ ןטָאש
 ,עיטַארקָאטסירַא רעמילשורי רעד ןוֿפ םולב עטסטנילַאב יד ןעוועג זיא ,סיוא ךיז

 ,ןסיורד ןיא ,ןרילָאק ײלרעלַא ןוֿפ ןזיור ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה קרַאּפ רעד םערָאװ
 רַאֿפ ןעגנַאגעגסיױא ,טשרוד רַאֿפ טקיטשעג קלָאֿפ סָאד ךיז טָאה ,טָאטש רעד ןיא
 ךלַאב ןעוועג ,רעמוז ךיוה ןיא ,טציא ןענַײז סענרעטסיצ יד .רעסַאװ קנורט ַא
 ץיה עקידמַאז יד ןגָארט וצ טגנערבעג טָאה טניוו רעד ןעוו ןוא ,טנקירטעגסיוא
 סָאד טָאה ,טֿפול רעטהֿפרׂשרַאֿפ ַא טימ ןעגנול יד טליֿפעגנָא ןוא רבדמ רעד ןוֿפ

 יד ןוֿפ סעטערָאק עגרַאק-רעסַאװ יד םורַא טלמַאזרַאֿפ ךיז יֿפ קיטשרוד יו קלָאֿפ

 לכַײט םַײב ןלָאט יד ןיא ןעניר עכלעוו ,ךעלעקשטיר רעמילשורי ענעקנורטרַאֿפ

 -רעסַאװ יד סָאװ ,רעסַאװ ןעלגָאל שנרעדעל יד טּפַאכעגסיױא ןבָאה ייז ."חולש,

 -רעסַאװ סכלמה המלש ןוֿפ ,טָאטש רעד םורַא ןלַאװק יד ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה רעגערט
 ליֿפ יד ןוֿפ ןסָאגעג רעסַאװ ךיז טָאה ,לדג ןהֹּכ ןוֿפ ףיוה ןיא ,רעבָא ָאד .גנוטַײל

 -םיווש יד לײב ןענַאטשעג ןבייל ענעזנָארב ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןענַײז סָאװ ,ןענַאטנָאֿפ

 טָאה סָאװ ,לַאװק םעד ןוֿפ רעסַאװ סָאד טריֿפעגּפָא ןבָאה ןרער עלעיצעּפס .רעדעב

 עלעיצעּפס יו טקנוּפ ,ןטרָאג סלודג ןהֹּכ םוצ ,שדקמהיתיב ןיא ןענוֿפעג ךיז

 תונברק יד ןוֿפ טולב ענעסָאגעגסיױא סָאד טריֿפעגרעביא ןבָאה ןרער

 ןוֿפ רענטרעג יד ןקיטעֿפַאב וצ טָאטש לייט ןטשרעבייא ןיא סעשזולַאק יד ךרוד

 זיא םעד ךרוד .סעילימַאֿפ עשיטַארקָאטסירַא ערעדנַא יד ןוֿפ ךיוא יו ,לודג ןהּכ

 -ןָאלֿפ עשילַאטנעירָא טימ לוֿפ ןוא טגעלֿפעג טוג ןעוועג לודג ןהּכ ןוֿפ קרַאּפ רעד
 -ּפיצ יד ,רעמייב יד ןעקנורטעגנָא טָאה רעסַאװ סָאד .ןטייב-ןעמולב ןוא ןעגנוצ

 -ַאב יד רעביא .רעדעב-םיווש יד ןיא ןעניײסַאב יד ןסָאגעגרעביא ןוא ןעײלַא-סיר

 ַא ןעועג זיא סָאד ,ןביוטלקריט עטעטכיצעג-סַײװ ןגױלֿפעגמורַא ןענַײז ןענייס

 -נייא ןרָאװעג זיא גנוטכיצ-ןביוט .ןעזעג טשינ ץעגרע ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,סעַײנ

 טשינ ןבָאה רעכעג-ץעזעג יד לֿפיװ ןוא ,ןסודרוה ךרוד םילשורי ןיא טריֿפעג

 .ןעמונעגנָא ךָאד טכוצ-ןביוט רעד ךיז טָאה ,גהנמ םעד ןגעק ןטלַאהעג המחלמ
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 טָאה לודג ןהֹּכ רעד ןכלעוו ןיא זיוה סָאד זיא ,םילשורי ןיא סעדייבעג עלַא יו
 ,ןסיורד ןוֿפ גנוצוּפַאב םוש ןייק :ןקָאלב ענרענייטש סיוא ןענַאטשַאב ,טניואוועג

 ,רעכעל-רעטצנעֿפ עקיטנַאקַײרד ,רענייטש עטרעמַאהעג ןוֿפ טייקגנערטש יד רָאנ

 ןיא טכיל גרַאק ןבָאה ,זָאלג ןקידנרירעמיש ןשיצינעֿפ ןרעַײט טימ טסַאֿפעגנַײא

 ןטימ ,,טַײז-םורד וצ .טזָאלעגנַײרַא עדייבעג רעד ןוֿפ ןעמיור עטסקינייװעניא יד

 ןסַײװ סיוא ּפערט עקידנגיטש:ןצֿפוֿפ עכיוה ַא טָאה ,סיױרַא שדקמ/-תיב םוצ םינּפ

 יירד עלַא ַײב --- זיא עילַאה-ןלַײז יד .עילַאה-ןלַיז רעד וצ טריֿפעגֿפױרַא רָאמרַאמ

 ,ןלַײז-רעטנירָאק ענעֿפילשעג ,עטיור ,עכיוה ןעייר ילױד סיוא ןענַאטשַאב -- ןטַײז

 -רעדעצ סיוא ןקלַאב ןטבלעוועג ןקיטכעמ םעד ןטלַאהעג ייז ןבָאה ּפעק יד ףיוא
 רעד יו ױזַא .טקעדַאב ןצלָאה ערעדנַא טימ ןוא טצעזעגסיוא קיַאזָאמ ןיא ,ץלָאה

 -ָאק ענעדײשרַאֿפ סיוא עילַאה-ןלַײז רעד ןוֿפ ליד רעד ןעוועג ךיוא זיא ,ןקלַאב
 עשידִיי טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה עכלעוו ,טצעזעגסיוא קיַאזָאמ ןיא רענייטש עטריל

 ןוֿפ ּפָאק םעד רעביא .ןלָאבמיס עזעיגילער ןוא תויח ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןוויטָאמ

 ,עדימַאריּפ ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ,גַײטשֿפױא-ןּפערט םַילב ,עילַאה-ןלַײז רעד

 .זיוה ןוֿפ עדַאסַאֿפ יד טקידנערַאֿפ טָאה סָאװ

 -עגמורַא ,רעעזֿפױא-זיוה רעד ןעמונעגֿפױא ךימ טָאה זיוה ןיא גנַאגנַיײרַא םילב
 -ןַײרַא םוצ טריֿפעג ךימ טָאה רע .רענידַאב ןוא טכענק עטיווס ַא טימ טלגניר
 ,ןַאמרעגנוי רעבלעז רעד ןעמוגעגֿפױא ךימ טָאה ָאד .ףיוה ןכעלרעגיא ןוֿפ גנַאג

 -רעבליז ַא ןיא ,גנודַאלנַילא יד טכַארבעג רימ טָאה סָאװ ,ןוז טלודג ןהֹּכ ןטלַא םעד
 -רעברָאל ַא ןוא ,עטנידַאב עטיווס ַא ןשיוװצ ,ןוטעגנָא טָאלַאכ ןטבעוועג םעדעֿפ

 עילַאה"ןלַײז רעד ַײב .ּֿפָאק ןטקָאלעג ךעלטסניק ןַײז רעביא ןסעזעג זיא ץנַארק
 -רעבליז עכעלנע עכלעזַא ןיא עלַא -- רעדירב ענַײז ןעמונעגֿפיוא ךימ ןבָאה
 .ּפעק עטקַאלעג יד רעביא ץנערקרעברָאל טימ ,ןוטעגנָא ןטַאלַאכ עקידנשטשילב
 טמעקרַאֿפ ,דרעב טַאהעג ןיוש ןבָאה לייט ,ךעלנעמ ,ךיוה רעייז ןעוועג ןענַײז עלַא

 ןצֿפוֿפ יד רעביא טײלגַאב ךימ ןבָאה ייז .ליטס ןשיאעדלַאכ ןיא טּפינקעג ןוא
 עקיטכיזכרוד ,עטכַײל ןיא רענידַאב .עילַאה-ןלַײז רעד וצ ףיורא ּפערט ענרָאמרַאמ
 ךָאנ זיא סע שטָאכ ,ןעמוקעגנגעקטנַא תורוגמ ענעדנוצעגנָא טימ ןענַײז .סעקינוט
 יד טימ ןוא .ןגעוו דובּכ ןַײמ בילוצ ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד .גָאט ןטימ ןיא ןעוועג
 ואוו ,לַאזץנַאטנעזערּפער םעד ןיא טײלגַאב ךימ ייז ןבָאה תורונמ ענעדנוצעגנָא
 ייווצ טימ לודג ןהּכ רעד זדנוא ףיוא טרַאוװעג ןלוטשיןיורט ערעייז ףיוא ןבָאה סע
 רעגָאװש ןַײז טימ ןנח רעווש ןַײז --- םילודג םינהּכ ענעזעוועג ייווצ ,סרעציזַילב
 ,רזעילא

 ַא ךימ טָאה גנַאֿפמע ןוֿפ עינָאמערעצ עצנַאג יד זַא ,ןגָאז ךיא זומ תמא םעד
 בָאה ךיא .ןטלַאהעג טצנרע רעייז עקַאט ךיז ןבָאה ךעלעדִיי יד .טריקָאש לסיב
 ןהּכ ןקידנשרעה ַא ןוֿפ טכער עלַא טציזַאב לודג ןהֹּכ רענעזעוועג ַא זַא ,טסואוועג
 ערַאיט ַא ןגָארט וצ טכער טָאה רע .עכעלגינעק טעמּכ ןענַײז טכער יד ןוא ,לודג

 ןייא טשינ ןעוועג ןענַײז ָאד רעבָא .גינעק ַא יו דוכּכ ןבעגּפָא םיא זומ ןעמ ןוא
 .ליֿפ וצ לסיב ַא ןעוועג רימ רַאֿפ ןיוש זיא סָאד --- לָאמַא ףיוא ירד רָאנ ,גינעק
 ,ןעמונעגֿפױא ךימ ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,לָאז-ץנַאטנעזערּפער רעד טָאה לּכ-םדוק
 רענעסָאלשעג ַא ןעוועג זיא סָאד .לָאז-ןיורט ןקיטכיד ַא ןוֿפ קורדנַלא ןא טכַאמעג
 -רעטצנעֿפ עטקַאהעגסיױא עקיטנַאקַײרד טימ ,לָאמש סָאװטע ןוא גנַאל רעייז ,םיור
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 ןוא זָאלג ןשיצינעֿפ ןרעַײט טימ טלעטשרַאֿפ ןעוועג ךיוא ןענַײז סָאװ ,רעכעל
 ללש ַא ןלַארטשסיױא ןכרוד טליּפשעג ןוז רעכעלרעה רעד ןיא טציא ןבָאה עכלעוו
 ףיוא ,טינַארג ןויסַאמ ןעיור סיוא ןענַאטשַאב זיא לָאז רעד ,ןברַאֿפ עכַײר ןוֿפ
 "טסנרע יד ןעגנערבסױרַא ןֿפלָאהעג רָאנ ןבָאה ןוויטָאמ עוויטַארָאקעד יד ןכלעוו
 עיצַארָאקעד רעד ןוֿפ ןויטָאמ יד .עירעטַאמ רעד ןוֿפ טייקידובּכב יד ןוא טייק
 ןבױרטנַײװ לגנעה ,רעטעלבךןַײװ טלעטשעגרָאֿפ ,ןדַיי ַײב ,םוטעמוא יװ ,ןבָאה

 סָאװ ,ןקסעבַארַא ןוא תורֿפוש ךיוא ,םיגורתא ,ןבלול ענעטכָאלֿפעג ,ןעמיורגלימ
 טרָאד ןוא ָאד .לגיײֿפ עשיטסימ ןוֿפ לגילֿפ עטײרּפשעגסיױא ןיא טנָאמרעד ןבָאה
 ערעדנַא ןייק .ביוט ַא רעדָא לגױֿפ ַא בעועג-ןקסעבַארַא ןַא ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה
 ןוויטָאמ עבלעז יד .ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל ןוֿפ רעטכיזעג
 .עגָאלדָאּפ רעקידנשטשילב רעד ןיא קיַאזָאמ טימ טצעזעגסיוא ןעוועג ךיוא ןענַײז
 ןוא ,םיור ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא טָאה רָאמרַאמ ןטיור סיוא גנַאגכרודיןלַײז ַא
 םעד ןיא .טליֿפעגנָא לייא טימ סנקעב-טכַײל ּפעק ערעייז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה יז
 גָאט רעסיורג ךָאנ זיא ןסיורד ןיא שטָאכ ,טייקלקנוט ַא טשרעהעג טָאה םיור
 רעביא סנקעב-טכַײל יד ךרוד זיולב טשינ ןטכױלַאב ןעוועג זיא ץלַא ןוא ןעוועג
 ,עלעדייא ףיוא טלעטשעגֿפױא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,תורונמ ןוֿפ ךיוא רָאנ ,ןלַײז יד
 טײרּפשרַאֿפ ןבָאה ןוא ןקָאלב עשיטנירָאק עוויסַאמ יד ןשיווצ ןלַײז-רעטסַאבלַא עניד

 ןענַאטשַאב זיא םיור ןקיזָאד םעד ןוֿפ לבעמ עקיצנייא סָאד .טכיל טערקסיד ַא
 ןענַײז סע עכלעוו ןיא ,ןײבטנַאֿפלעה ןוא רעבליז טימ ןגָאלשַאב ,סנטסַאק-יוש סיוא
 ןעוועג טשינ ןענַײז סָאד .םילודג םינהּכ יד ןוֿפ רעדיילק יד ןעגנָאהעגסיױא ןעוועג
 -רעּפמילק ןוא ןטַאנַארג ענעדלָאג טימ טמיױזַאב ,רעדיילק ענעטנווַײל עקילייה יד
 טָאה רע ןעוו ,רָאי ןיא לָאמ ןייא ןגָארטעג רָאנ טָאה לודג ןהֹּכ רעד סָאװ ,ךעל
 -ץעזעג רעייז זַא ,טביולגעג ןבָאה ןדִיי סָאװ ןוא ,םישדק-ישדק םעד ןטָארטַאב
 -עג ייז יז ןבָאה םעד בילוצ ןוא ,טכַארבעגּפָארַא למיה ןוֿפ יז טָאה השמ רעבעג
 ,םוטנגײא-סקלָאֿפ ןעוועג ןענַײז רעדיילק ענעי ,ןיינ ,קילייה ױזַא רַאֿפ ןטלַאה

 יז רעביא טַאהעג טכער סָאד ,רעמיור ,רימ ןבָאה עכלעזַא סלַא ןוא ,ךעלטַאטש

 םעד ןיא ָאינָאטנַא רעד ףיוא זדנוא ַײב ,טגָאזעג יװ ,ןעוועג ןענַײז יז .ןכַאװ וצ
 -לָאג יד ןעגנָאהעגסיױא ןעוועג רָאנ ןענַײז קנעש יד ןיא ָאד ,ןסָאלשעגנַײא םערוט
 ןיא טכירעגּפָא הדובע יד טָאה רע עכלעוו ןיא ,לודג ןהּכ ןדעי ןוֿפ רעדיילק ענעד

 ןעוועג זיא סָאד .טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד
 -טימ ַײרד יד רַאֿפ ,ןענַאטשעג ןענַײז קנעש עכלעזַא ַײרד .םוטנגייא טַאוירּפ ןַײז
 ױזַא .טמַא ןכיוה ןקיזָאד םעד טדײלקַאב ןבָאה עכלעוו ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילג

 וצ טריֿפעגֿפױרַא ךימ ןעמ טָאה תורונמ ענעדנוצעגנָא יד טימ ןלַײז יד ןשיווצ
 סע עכלעוו ןיא ןעניורט יו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןלוטש-גיל עכעלגינעק יד
 ףיוא סערַאיט ענעדלָאג טימ ,ןטַאלַאכ ענרעבליז ןיא טצעזעגסיוא ןעוועג ןענַײז
 לודג ןהֹּכ רעד -- דרעב עטּפינקעג טימ ,ליטס ןשיריס ןטיול ,רָאה עטריזירֿפ יד
 טנַאה רעקניל ןַײז ןוֿפ ,ןנח לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד טנַאה רעטכער ןַײז ןוֿפ ,ןטימ ןיא
 רע טָאה רַאֿפרעד ןוא ,לודג ןהֹּכ רענעזעוועג ַא ךיוא ,רזעילא ןוז רעטסטלע רעד
 .ןסעזַאב טכער עלַא ןוא ןלוטיט עלַא

 ןשיאעמַארַא רעדָא ןשיאערבעה ַא טימ טסירגַאב ךימ טָאה לודג ןהֹּכ רעד
 טצעזעגרעביא סע טָאה ,סוליֿפָאעט ,לודג ןהּכ ןטלַא ןוֿפ ןוז רעטירד רעד .ךורּפש
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 -ַאב רעד ףיוא שיכירג ןיא טרעֿפטנעעגּפָא םיא בָאה ךיא .שיכירג ןיא רימ רַאֿפ
 לודג ןהֹּכ רעד ןוא ,לוטש-גיל ַא טכַארבעגנַײרַא רימ ןבָאה רעניד יד .גנוסירג
 טקירדעגסיוא טָאה רע .םילשורי ןיא ךיז ליֿפ ךיא יו ,טגערֿפעגסױא ךימ טָאה
 -ַאב ךיא ןיב םיגהנמ עזעיגילער עשידִיי יד בילוצ וליֿפַא ןעוו זַא ,גנונעֿפָאה יד
 ןַײמ ןוֿפ טניואוועג ןיב ךיא עכלעוו וצ ,ןטלַאטשנַא יד ןוֿפ םילשורי ןיא טביור
 גונעג ךיוא ןוא סעטנַאסערעטניא גונעג טָאטש ןיא ןעניֿפעג ךָאנ ךיא לעװ ,טַאמייה
 ,םענעגנָא םילשורי ןיא טלַאהֿפיױוא ןַײמ ןכַאמ ןלעוו סָאװ ,טֿפַאשלעזעג עטעדליבעג
 ןוֿפ ןצניוװָארּפ יד ןיא טשינ ןציז ,רעמיור ,רימ זַא ,טרעֿפטנעעגּפָא םיא בָאה ךיא
 בילוצ רעדָא ןריזומַא וצ ךיז ידּכ ,טַאמיײה רעזדנוא ןוֿפ טַײװ ,עירעּפמיא סמיור
 ,טָאה ץנעידיוא יד .םיור ןוֿפ רעסייק םוצ טכילֿפ רעזדנוא בילוצ רָאנ ,ןגינעגרַאֿפ
 ,טקידלושטנַא ךיז טָאה לודג ןהּכ רעד .עלַײװ עצרוק ַא טרעיודעג ,ןעקנַאד וצ טָאג
 ןטכַאנרַאֿפ יד ןיא טרעוו סע ואוו ,שדקמ-תיב ןיא ןייג רע זומ ןטכילֿפ ענַײז בילוצ
 -שמ ןַײז ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ךימ טָאה רע .ןברק-טנוװָא רעד טכַארבעג
 רַאבקנַאד רַאֿפרעד םיא ןיב ךיא ןוא --- ,סרעגָאװש ענַײז טימ רעווש ןַײז ןוֿפ ,החּפ
 .ןעוועג

 ןסיורד ןיא ,גהנמ ןשילַאטנעירָא םעד טיול ,טריוורעס ןרָאװעג זיא ןסע סָאד
 -ַאב ,ןלוטש-גיל טלעטשעגסיוא זדנוא רַאֿפ ןבָאה רעניד יד .עילַאה-ןלַײז רעד ןיא
 -גיל יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה רימ .טנווַײל רעטברַאֿפעג רענודיצ טימ טגייל
 ,םילשורי ןטכַארטַאב וצ ףיוא ןוא טַײצלָאמ םוצ ןלוטש

 רימ ןעוו .טָאטש רעד ןוֿפ ןטַײז :ירד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא עילַאה-ןלַײז יד
 יד טנֿפעעגֿפױא זדנוא רַאֿפ ךיז טָאה ,ןלוטש-גיל יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה
 יד ןגעלעג זיא זדנוא רעביאנגעק .גנובעגמוא רעצנָאג ריא טימ םילשורי טָאטש
 תיזגה תכשל רעד ךרוד טָאטש לייט ןטשרעבייא םעד ןוֿפ טריֿפעג טָאה סָאװ ,קירב
 ףיוא ןבעל עקידשער עכעלגעווַאב סָאד ןעזעג ןבָאה רימ .ץַאלּפ-שדקמ"תיב םוצ
 ,ןגעלעג ךיוה ױזַא זיא ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ,טרָא סָאד .קירב רעד
 טוט סע סָאװ ,ץלַא ןטכַאבָאַאב ןוא ןקוקּפָארַא טנָאקעג ךיוא םיא ןוֿפ טָאה ןעמ זַא
 ןרעיוט-םערוט ענעדלָאג עכיוה יד ןיוש ןבָאה רעטַײװ ; ףיוה-ןדייה ןֿפױא ךיז
 רעד ןיא סעקינַאג עקימורַא יד יװ ,ןּפערט ןצרעֿפ ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ
 -נָא זיא עילַאה-ןלַײז רעד ףיוא .טלעטשרַאֿפ זדנוא רַאֿפ ץלַא ,רעיומ רעכעלרעניא
 םורַא ןעגנָאהעג ןענַײז סָאװ ,ןתכווּפ עטרילָאק-ךַײר יד ןוֿפ : ןציז וצ ןעוועג םענעג
 ןַא טָאה גנַאגרעטנוא-ןוז ןקידנעילג םעד ןוֿפ ןענעטָאשַאב וצ זדנוא ידּכ ,ןלַײז יד
 -פרוד ךעלטכַײֿפ ןענַײז ןעגנַאהרָאֿפ יד ןכלעוו טימ ,קַאמשעג-ןזיור רעמענעגנָא
 ,סעקינוט עקיטכיזכרוד עטכַײל ןיא רענידַאב .טֿפול יד טליקעג ,ןעוועג טּפַאזעג
 ערעַײט טימ זדנוא ןוא רעסַאװ-ןזיור טימ סנקעב ענעדלָאג טגנַאלרעד זדנוא ןבָאה
 עצנַאג יד .םילשורי ףיוא טקוקעגּפָארַא בָאה ךיא ,טנקירטעג רעכוטנַאה-ןודיצ
 ןוֿפ .ןוז רעד ןיא טילגעג טָאה ןוא ןוויוא-קַאב רעסיורג ןייא יו ןגעלעג זיא סָאטש
 ןבָאה ,טײקמערָא יד טניואוועג טָאה סע ואוו ,טָאטש ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא םעד
 רעיומ רעד וצ זיב ןסָאגעגּפָארַא ךיז רענייטש ןוֿפ עוַאל ַא יו ךעלזַײה ענעמייל יד
 -ֿפױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא ,ןורדק לחנ ןיא ןַײרַא ףיט רעיומ רעד ןוֿפ רעטַײװ ןוא
 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג טשינ זיא םילשורי יװ .םיתזה-רה ןֿפױא ןרעטעלקוצ
 -נעייגרעטנוא רעד ןיא טציא ןענַײז עכלעוו ,גרעב עקידמַאז עטעקַאנ ןוֿפ דנַאר ַא
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 םיתזה-רה ןוֿפ רעבָא זיא -- ,ןעגנוצ עקידרעַײֿפ טימ ןרָאװעג טקעלַאב ןוז רעקיד

 .סנירג ןקידנשירֿפרעד טימ טעבעגנַײא ןעוװעג טָאטש יד םיֿפוצה-רה ןוֿפ ןוא -
 ןבָאה רעדעס טימ רעדלעפ ,רענטרעגנַײװ ןוא -ןטריבלייא ,רעדלעוו-ןסירּפיצ

 ןענַאד ןוֿפ טשרע .סנירג ןוֿפ סיזַאָא ןַא טימ טָאטש יד טלגנירעגמורַא ףייר ַא יו
 ףיוא ןֿפרָאװעצ זיא םילשורי יװ ,ןעזעג ךיא בָאה ,ּפָארַא עסַארעט סלודג ןהּכ ןוֿפ
 ןייא ןוֿפ ןעגנורּפשעג טלָאװ שריה ַא יוװ ,ןכילגעג זיא טָאטש יד .גרעב ץיּפש יד
 -ַאבעגנעמַאזוצ טימ ןעוועג טגײלַאב ןענַײז ךעלגרעב יד ,ןרעדנַא ןרעביא גרַאב
 -עגנָא ןוֿפ רענעטרעג ןעזעג ןעמ טָאה ייז ןוֿפ עליֿפ ףיוא .רעכעד-ןסַארעט ענעק
 טימ טלעטשַאב ןעוועג ןענַײז רעכעד ערעדנַא ,רעמייב ןוא ּפעט-ןעמולב עטלעטש
 ןרעדנַא ןֿפױא סנייא טציטשעג ךיז ןבָאה רעכעד עטרעױמעגנָא יד ,סענרעטסיצ
 ,טלעטשעגרָאֿפ טשינ לָאמ ןייק רימ בָאה ךיא .ּפָארַא ןלָאט יד ןיא ךיז ןסָאגעג ןוא
 -ָאלֿפעגרעביא ןַא יו ךיז טָאה טָאטש יד .סיורג ןוא טיירב ױזַא זיא םילשורי זַא
 יד טּפַאכרַאֿפ ,ןרעיומ יד רעסיוא עטערָאק ריא ןוֿפ ןסָאגעגסױרַא ךַײט רענעס
 רעד טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה סע ואוו ,טַײז רעד וצ םיֿפוצה-רה ןוֿפ ךַאלֿפ עצנַאג
 ןיוש ;רעױט-ןסּפעש טַײז רענעי ףיוא ,ָאינָאטנַא רעד ךָאנ שזַא ,לַאטרַאװק רעַײנ
 ,םיתזה-רה ןֿפױא ןסָאגעגֿפױרַא ךיז טָאה טָאטש יד ואוו ,טַײז-חרזמ ןוֿפ טדערעגּפָא
 .טניואוועג טָאה טײקמערָא יד ואוו ,םונה-יג םעד ךָאנ וצ םורד וצ ךיוא ױזַא ןוא

 סָאװ ,ןסמיזעג עטרעיומעג רעדָא סעקינַאג ,ןעמיוצ יד ןשיווצ ,רעכעד עלַא
 גנורעקלעֿפַאב יד .ןשטנעמ טימ טגיײלַאב ןעוועג ןענַײז ,טלגנירעגמרַא ייז ןבָאה
 גנושירֿפרעד ןוא טֿפול טכוזעג רעזַײה יד ןוֿפ רעכעד יד ףיוא טָאה םילשורי ןוֿפ
 טֿפָא ,ןסַארעט-ךלַאק ענעקַאבעגנעמַאזוצ יד ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ץיה רעד רַאֿפ
 -ךלַאק יד ןוֿפ ןטימ ןיא לדלעװיןסירּפיצ ןירג ַא גיוא סָאד ןשַאוװעג טָאה לָאמ
 ןטרָאג ןַײז ןוֿפ ןטָאש ןיא ךיז טלַאהַאב ,טסואוועג ןעמ טָאה ,טרָאד : סױרַא ךעלזַײה
 -ןטריבלייא ןוא -ןסירּפיצ יד רעבָא .םילשורי ןוֿפ ןטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ רענייא
 יז ןעוו ,ןרָאװעג רעטכידעג לָאמַא סָאװ ןענַײז רענעטרעגנַײװ יד ןוא רעדלעוו

 סמערָא עקרַאטש טימ ןבָאה עכלעוו ,טנעוװ-ןרעיומ יד ןוֿפ ןסָאגעגסױרַא ךיז ןבָאה
 , ,טָאטש יד ןטלַאהעגמורַא

 טָאה ןעמ .ןָאט ןעמענרָאֿפ ,ןקיאור ַא ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא טַײצלָאמ רעזדנוא
 .ןטכירּפָא הליֿפּת ַא יו ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא ןסע סָאד ,ןסע םַײב טדערעג קיניײװ
 -גיל ןַײז ףיוא ןעוועג טגיילעגסיוא זיא ,טנַאה רעטכער ןַײז וצ ,רעטָאֿפ םעד ןבעל

 עלַא יד ןוא רענידַאב יד ןכלעוו וצ ,רזעילא ,ןיז ענַײז ןוֿפ רעטסטלע רעד לוטש

 ,טקעּפסער טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה רעדירב ערעגנַיי ענַײז ךיוא ןוא עקימורַא
 -עגסיוא לוטשיגיל ןַײמ ןעמ טָאה ןטלַא ןוֿפ סקניל .רעטָאֿפ רעייז וצ יװ טעמּכ

 ,טגיילעגסיוא ןעוועג ןיז ריֿפ עקירעביא יד ןענַײז זדנוא רעביאנגעק .טלעטש
 -עג טריוורעס ךעלשיט עניילק עטקעדַאב רעכיטשיט טימ ףיוא ןענַײז זדנוא ןשיווצ
 ,לֿפַײֿפ ַא ןוא עֿפרַאה ַא ןוֿפ קיזומ-טיײלגַאב רעליטש רעד רעטנוא ןזַײּפש יד ןרָאװ

 .ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ןעױרֿפ ןייק .גנַאהרָאֿפ ַא רעטניה ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ
 ןכעלנעמ ןוֿפ ןעוועג ןענַײז רענידַאב יד ךיוא יו ,רעמענליײטנָא-הדועס יד
 | .טכעלשעג

 קַאמשעג ליֿפ טימ רעבָא ,ךַאֿפנײא ןעוועג ןענַײז ,םילּכ יד ךיוא ױזַא ,ןסע סָאד
 טרעמַאהעג ןעוועג ךיוא םילּכ יד ןענַײז ,זיוה םעד ןיא ץלַא יו ױזַא .טכירעגוצ
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 ןָא ,ןבָאה ףרַאדַאב ילּכ יד סָאװ ,םערָאֿפ רעד טיול לַאירעטַאמ ןעיור םעד סיוא
 רעד טימ ןענידַאב ךיז טלָאװעג רָאנ ,טָאג רעייז יו ,ןטלָאװ ייז יו ,גנוצוּפַאב םוש

 סָאד טשטנעבעג ןשַאוו-טנעה ןכָאנ טָאה לדג ןהֹּכ רעטלַא רעד .ןײלַא עירעטַאמ
 ךיוא טָאה ױזַא .ץַאט רענעדלָאג ַא ףיוא טגנַאלרעד םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טיורב
 עטשטנעבעג סָאד ןבָאה רעניד יד .לודג ןהֹּכ רעטייווצ רעד ,ןוז רעטסטלע ןַײז ןוטעג
 ץעזעג סָאד סָאװ ,ריזח ץוחַא .רעמענלײטנָא-הדועס יד וצ טגנַאלרעדמורַא טיורב

 ןייק טלעֿפעג טשינ טָאה סע .טלעֿפעג טשינרָאג ָאד טָאה ,טשינ ייז טביולרעד
 ףיוא טכירעגוצ ,וכע טָאטש רעד ןוֿפ שיֿפ ,תרנּכ ךַײט ןוֿפ שיֿפ ,שיֿפ רעשיטּפיגע
 ַײברעד ,טלקעּפעגנַײא ךיוא יא ,ןטענקרַאֿפ גייט ןסיז טימ ,םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ
 -עביצ ןוא לבָאנק ןוֿפ ץייר רעשידִיי רערעדנוזַאב רעד טלעֿפעג טשינ ךיוא טָאה
 ,קידריווקרעמ .ןעקנירט וצ ןַײװ טגנַאלרעד זדנוא ןעמ טָאה טכירעג ןדעי ךָאנ .סעל
 -נאלרעד וצ טכירעג ןדעי וצ ןַײװ ןקידנסַאּפ םעד טסואוועג ןבָאה ךעלעדִיי יד יו
 סָאװ ,ךעלדנרעק-ןביורט עסַײװ ןוֿפ ץכעײטשּפָא סָאד זדנוא ןעמ טָאה ױזַא .ןעג
 קילייצמוא .שיֿפ ןטעֿפ ַא ךָאנ טגנַאלרעד ,ןעוועג קרַאטש ןוא ףרַאש רעייז זיא
 -נטסרעמ ,טריוורעס זדנוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןשײלֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ןעוועג ןענַײז
 תוֿפוע עדליוו ןוֿפ ךיוא רעדָא זדנעג ןוֿפ ,רעניה ןוֿפ ,ןביוט ןוֿפ : תוֿפוע ןוֿפ סלייט

 -ירדנַאסקעלַא יד ַײב יװ רעדָא זדנוא ַײב יו טריוורעס טשינ רעבָא ,ןענַאזַאֿפ
 עטכָאקעג סָאד ןריוורעס וצ תוירב עכלעזַא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,סרעכוק עשינ

 ןעוועג סע זיא ָאד .קידעבעל יו ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,לריזח סָאד רעדָא ףוע
 םוצ טולב ןּפָארט ןדעי ףוע ןוֿפ ןבָאה ייז .ןקורט וצ לסיב ַא ,ןטינשעצ ךַאֿפנײא
 ןעוועג זיא ,טקעמשעג ןטסעבמַא רימ טָאה סע סָאװ רעבָא .ןצלַאזעגסיוא טשרע
 -יא ןטלַאהעג ןוויוא ןטּפעלקרַאֿפ ןיא ןוא טֿפמעדעג ,שײלֿפ-ןסּפעש טעֿפ ןימ ַאזַא
 ןטֿפַאז ענַײז ןוֿפ ןרױלרַאֿפ טַאהעג טשינרָאג טָאה שיײלֿפ סָאד זַא ױזַא ,טכַאנ רעב
 .סעלעביצ טימ טקָארברַאֿפ ,טלבָאנקעגוצ ןעוועג זיא סע ,ןכָאק ליֿפוצ םעד ךרוד

 רעניד יד ןבָאה זַײּפש רעדעי ךָאנ .ליומ ןיא טנַײה זיב ךָאנ רימ טגיל םעט רעד
 טימ סנירג ליֿפ טריוורעס ןעמ טָאה ךיוא .טלײטעגמורַא ןגירק-שַאװ ענעדלָאג יד
 ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענַײז ןטַאלַאס יד ןשיווצ .עיור ןוא עטכָאקעג ,ןטַאלַאס
 -ץריוועג עיור עקידעקעמש סיוא ןענַאטשַאב ןענַײז ייז ,זדנוא ַײב טשינרָאג ןעק
 ,ןקינײרסיױא ליומ סָאד ,ןעַײדרַאֿפ ןסע סָאד ןֿפלעה ןלָאז עכלעוו ,ןצנַאלֿפ

 -לָאג ןיא רעסַאװ-ןזיור טגנַאלרעד רעדיוו רעניד יד זדנוא ןבָאה ןסע ןכָאנ
 ,ןשַאװ וצ טנעה ערעזדנוא רעכוטנַאה ענעטנווַײל עטבעװעגןַײֿפ ןוא ,ןלָאש ענעד
 גנוטלַאה עֿפַײטש יד .טנוװָא ןוֿפ לייט רעכעלטימעג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 -רָאֿפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,שיט םַײב ךיז ןעמענַאב עטרירטנעצנָאק סָאד ,ןסע םַײב
 סנקעב-לייא יד ןבָאה רעניד יד .ןזָאלעגכָאנ טָאה ,גנַאֿפמע ןלעיציֿפָא ןוֿפ גנוצעז
 -נייא ןביוהעגנָא ןבָאה סנטָאש-טכַאנ םערָאװ ,ןדנוצעגנָא ןלַײז עשיטנירָאק יד ףיוא
 ןוֿפ טביל סָאד ןענעגערוצּפָארַא ןביױהעגנָא טָאה זדנוא ףיוא .םילשורי ןעלקיווּוצ
 ןוא ,למיה רעמילשורי םעד רעביא ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעטש עסיורג יד
 .תורונמ ןוא סנקעב-לייא יד ןוֿפ טכיל ןטערקסיד םעד טימ טשימעגנעמַאזוצ ךיז
 םוצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ךעלטעב-גיל יד ןיא טגיילעגסיוא ןעוועג רימ ןענַײז ױזַא
 טמױרעגּפָא טָאה טֿפַאשרעניד יוװ םעד ךָאנ .סרעליּפש יד ןוֿפ ליּפש-ןֿפרַאה ןטכַײל
 יד ןשיװצ ןענַאֿפ םימׂשב עקידנרעכיור טלעטשעגקעװַא ןוא ןסע ןוֿפ ןטשער יד
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 ךיז רעטנעענ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה ,ןקיניירוצסױא טֿפול יד ידּכ ,ןלַײז
 | .רעמענלײטנָא-שיט ענַײמ טימ ןענעקַאב וצ

 ,ןשטנעמ עטעדליבעג טסכעה ןעוועג עלַא ןענַײז לודג ןהּכ ןוֿפ ןיז ףניֿפ יד

 טייהנגעלעג יד טַאהעג רעטעּפש בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןעױרֿפ ערעייז ךיוא ױזַא

 -כרוד ןבָאה ייז סָאװ ,טמַא רעייז רַאֿפ גנוטיײרַאברָאֿפ רעד ץוחַא .ןענעקַאב וצ ךיז

 ןוֿפ םייה רעד ןיא ייז ןענַײז ,םינהּכ עטינעג עטלַא ַײב שדקמיתיב ןיא טכַאמעג

 -רעד -- קעווצ םעד רַאֿפ טֿפױקעג טָאה'מ עכלעוו ,ןֿפַאלקש --- רערעל עשיכירג

 ,עטכישעג רעשיכירג ןיא : ןטֿפַאשנסיװ עלַא ןיא ןרָאװעג טעדליבעגסיוא ןוא ןגיוצ
 ,שיכירג טדערעג טקעֿפרעּפ ןבָאה ייז ,קירָאטער ןוא עימָאנָארטסַא ,קיטַאמעטַאמ

 ןשידִיי רעייז ףיוא טקוקעג טשינ ןוא .ןרוטַארעטיל ערעייז טנעקעג ןוא שינַײטַאל

 ןשינירדנַאסקעלַא רעייז ףיוא ךיוא יװ ,ןדער ןתעשב טנעה יד טימ ןרילוקיטסעשז

 רעכיג ייז טלָאװ ןעמ ,ןדִיי רַאֿפ ןעמעננָא רעווש טנָאקעג ייז ןעמ טלָאװ ,טנעצקַא

 / .ןכירג רַאֿפ ,רענָאלעקשַא רַאֿפ ןטלַאה טנָאקעג

 ,גנודליב רעייז ןקידנערַאֿפ וצ ףיוא ,רעדניק ענַײז טָאה לודג ןהּכ רעטלַא רעד

 ןטרָאּפס עלַא ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ייז ואוו ,עירדנַאסקעלַא ןייק טקישעג

 טשינ רעבָא ,ךיוה רעייז ןעוועג ,רעּפרעק עשיטעלטַא עטוג טגָאמרַאֿפ ןבָאה ייז

 רע .רעטָאֿפ ןוֿפ גנילביל רעד ןעוועג זיא ןנח רעטסגנִיי רעד .טרילוקסומ ליֿפוצ

 ןטלַא םוצ ןעוועג ךעלנע ךיוא זיא רע .ןעמָאנ םענעגייא ןַײז טימ ןֿפורעג םיא טָאה

 ענַײז ןיא : עבמָאג ןוא ןפיל עשיגרענע עבלעז יד :רעדירב ערעדנַא יד ןוֿפ רעמ

 ןַײז יו טקנופ ,רע טָאה ,ּפָאק ןַײז רעביא ןֿפרָאװעצ ,ןקָאל עצרַאװש עטלזַײרקעג

 .בײל א יו ןעזעגסיוא ,רעטָאֿפ

 ןיא ,םיֹור ןוֿפ ןסעַײנ .עטיטילַאּפ עטצעל יד רעביא טגערֿפעגסיױא ךימ טָאה רע

 -עג :ןעװעג טריסערעטניארַאֿפ רעייז זיא רע -- סיוא ךיז טעז סע -- עכלעוו

 ןוא ירּפַאק ףיוא טײקמַאזנייא ןיא ךיז טניֿפעג רעכלעוו :רעסייק ןגעוו ןסיוו טלָאװ

 סעסוירעביט ,סונַאיעס יצ ; רעגלָאֿפכָאנ ןַײז ןַײז טעו סע רעוו ,ןיוש טסייוו ןעמ יצ

 רעמ ןענַײז רעדירב ערעדנַא יד .רעסייק ןֿפױא סולֿפנַײא ןַא ךָאנ טָאה ,ץעוי-לעב

 יד ןגעוו ןסיוו טלָאװעג אקווד ןבָאה ייז ,טרָאּפס ןיא ןעוועג טריסערעטניארַאֿפ

 ןוא רָאטַאידַאלג רערעלוּפָאּפ רעד טסייה סע יװ ,םיור ןיא ןסעַײנ-טרָאּפס עטצעל

 טעװ רעסייק רעד ןעוו ןסיוו טלָאװעג ןבָאה ייז ; ןֿפמעק ןעזעג םיא בָאה ךיא יצ

 .קלָאֿפ ןרַאֿפ ןליּפש ןענעדרָאנַײא רעדיוו
 ךיז ןוא םענַײז וצ לטעב-גיל ןַײמ ןקורוצ טזָאלעג טָאה לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד

 -רַאֿפ סע סָאװ ,תורצ יד ןגעוו ,דנַאל ןיא עגַאל רעד ןגעוו רימ טימ ןטלַאהעגרעטנוא

 ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא ,רעלילג עקיאורמוא יד םיא ןֿפַאש

 ,ןַײא ךיז ןדער עכלעוו ,ענעסעזַאב רעדָא רעקיטַאנַאֿפ ענעי ןוֿפ םענייא ןגעוו רעדיוו

 ןעגנערב וצ ,תואיבנ ַא טימ טייקכעלטעג רעד ןוֿפ טגַארטֿפױאַאב ןענַײז ייז זַא

 -עג ַא רעייז טימ טַאהעג ןוט וצ ייז ןבָאה לָאמ סָאד .ןשטנעמ יד וצ טרָאװ סטָאג

 קלָאֿפ סָאד ,קלָאֿפ ןיא ןעזנָא סיורג ןענואוועג טָאה רע לַײװ ,שזַאנָאסרעּפ ןכעלרעֿפ

 רעכלעוו ,ןרעַײז איבנ ןסיורג ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד זיא רע זַא ,טביולגעג טָאה

 זיא ןוא ןזיוװַאב רעדנואוו עסיורג ןוא קירוצ תורוד טימ ייז ַײב ןעוועג לֶאְמַא זיא

 רעייז רַאֿפ טָאג ןוֿפ הרוׂשב יד טגָארט ןוא ןַײרַא ןבעל ןיא ןעמוקעגקירוצ טציא

 ,זיילסיוא
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 ,עילַאה-ןלַײז רעד ןיא ךעלטעב-גיל ערעייז ןיא קידנגיל ,רעבָא רעדניק יד

 ,"ליבטמה רעד; ןֿפורעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןנחוי ַא סעּפע ןגעוו טדערעג טציא ןבָאה

 רַאֿפ ךיז ןקינייר וצ ןוא ךיז ןַײז וצ לבוט קלָאֿפ סָאד טרעדָאֿפעגֿפױא טָאה רע לַײװ

 "עג םעד ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז בָאה ןיילַא ךיא .חישמ רעייז ןוֿפ ןעמוקנָא םעד
 הׂשעמ עצנַאג יד ,טנַאקַאבמוא רימ זיא סָאװ םעט ַא בילוצ סעּפע ןבָאה ייז .ךערּפש

 םעד רַאֿפ ןטלַאהַאבסיוא ,רימ רַאֿפ ןגַײװשרַאֿפ טלָאװעג ליבטמה ןנחוי םעד ןגעוו

 -ַאלג ןגעוו ,טרָאּפס ןגעוו רימ טימ טדערעג ןבָאה לודג ןהּכ ןוֿפ רעדניק יד ...יוג

 ןיא ןגױצעגנַײרַא ךימ ןבָאה ייז זַא ,דשח ַא בָאה ךיא ,ןליּפש-ןּפמילָא ,ןרָאטַאיד

 טריֿפ סע סָאװ ,ןרעטסילֿפ םוצ ןרעהוצ טשינ ךיז לָאז ךיא ידּכ ,ךערּפשעג םעד

 "עג בָאה ךיא ,לודג ןהֹּכ םענעזעוועג םעד ,ןוז ןַײז טימ ןנח רעטלַא רעד ךיז ןשיווצ

 ןַײמ ןטלַאהעג ךַאװ קיטילצנייא רעבָא ,טרָאּפס ןגעוו טַײלעגנוי יד טימ טרעדױלּפ

 ,ערעטלע יד ןדער סע ןכלעוו ןוֿפ ,שינעעשעג םעד ןגעוו ןרעטטילֿפ ןֿפױא רעיוא

 ןטסטלע ןַײז לודג ןהּכ רעטלַא רעד טגערֿפ --- ?וטסגָאז ,רע טמוק ןענַאװ ןוֿפ ---

 ,ךערּפשעג עליטש סָאד טריֿפעג ןבָאה ייז ךַארּפש רעכלעוו ןיא ,שיאעמַארַא ףיוא ןוז

 לסיב ַא ןביוהעגנָא לָאמטסנעד ןיוש בָאה ךיא רעבָא ,ןײטשרַאֿפ טשינ לָאז ךיא ידּכ

 .ןָאגרַאשז רעייז ןײטשרַאֿפ וצ

 ,לילג ןוֿפ ---

 עשיאעמַארַא עטּפינקעג ןַײז ןוא לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד טכַאל --- ? לילג ןוֿפ --
 טגָאז -- 7? לילג ןוֿפ ןעמוקסיורַא סטוג סעּפע ןעד ןָאק,; -- ךיז טלקָאש דרָאב

 ,טרָאװכירּפש סָאד

 בָאה טדערעג רעבָא ןַײא טשינ ךיז רעה ךיא זַא ,טניימעג ןבָאה ךעלעדַיי יד

 ןטצעל םעד ןוֿפ ,ןעננח ,ןרעגנַיי םעד ךיא בָאה טלײצרַאֿפ ןוא סוליֿפָאעט טימ ךיא

 ךערּפשעג םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ךיא בָאה רעוא ןייא טימ ןוא ,לַאדנַאקס-ףיוה
 : ןפורעגנָא ךיז בָאה ךיא ןוא ערעטלע יד ןוֿפ

 ?ךרַארטעט ןוֿפ ץניוװָארּפ רעד ןיא סעדנעקיאורמואַאב ןעמוקעגרָאֿפ סעּפע זיא---

 וצ טשינ סָאד רעהעג ,סנקירביא .טשינ לַאֿפ ןייק ףיוא ? סעדנעקיאורמואַאב --

 ןענָאק ןיילַא ךיז טעװ סַאּפיטנַא סודרוה ךרַארטעט רעד זַא ,ןֿפָאה רימ ןוא ,זדנוא

 ןייא טשינ ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןטנעמעלע עקידנרעדורֿפױא יד ןגעק ןבעג הצע ןַא

 רימ --- .טרעֿפטנעעגּפָא רימ םינהּכ יד ןוֿפ רעטסטלע רעד טָאה -- ןזיוװַאב לָאמ

 זייב סָאדלַא .רעלילג יד ןוֿפ רעטימעג עקיאורמוא יד ןגעוו ןוא לילג ןגעוו ןדער
 -רעביור ָאד :ןבעל סָאד רעכיזמוא ןוא תורצ ןָא זדנוא ןכַאמ ייז ,טרָאד ןוֿפ טמוק

 עכלעוו ,עקיביײלגטכַײל עשיטַאנַאֿפ יד ,ְךַא ...החישמ לָאמ שרעדנַא ןַא ,סעדנַאב

 יד ךיוא רָאנ ,םיאנק יד רָאנ טשינ ;ןטסירוטנַאװַא עלַא ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ ךיז ןזָאל

 ןייא ןיא ךיז ןטלַאה עכלעוו ,רעייסע יד -- םידיסח עשירַאנ ענעבירטעגרעביא

 ,םילּכ ערעייז ,רעבייל ערעייז --- ץלַא ןעלבוט ייז ,לילג ןוֿפ סױרַא ןעמוק ,ןעלבוט

 -סטלע רעד טכַאל --- רעסַאװ ןיא ןעלבוטסיוא הנבל יד ןוא ןוז יד יז ןלעוװ דלַאב

 .רעדניק ענַײז ןוֿפ דײרֿפ רעד וצ לודג ןהּכ רעט

 ךיא עכלעוו ,תויח ןוֿפ לעֿפ רעד טימ ךיז ןדײלקַאב עכלעוו ,יד טניימ ריא ,ָא --

 !ןגיוא עקידנענערב טימ ,עטרַאדעגסיױא יד ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא לָאמ טֿפָא עז

 ? ייז ןביילג סָאװ ןיא ,עכלעזַא סָאד ייז ןענַײז רעוו ,רימ טרעלקרעד
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 עכעלניילק עכעלשטנעמ טייקכעלטעג רעכעלברעטשמוא רעד וצ ןבַײרש ייז ---

 ןשטנעמ יד ןוֿפ ןסערעטניא יד וצ טייקכעלטעג יד ּפָארַא ןרעדינ ייז ; ןטײקכַאװש
 זַא ,לשמל ,ייז ןביילג ױזַא --- .םינהּכ יד ןוֿפ רעטסטלע רעד רימ טרעלקרעד--

 ןקילייה רעזדנוא ןיא גנוניואוו ןַײז טכַאמעג טָאה סָאװ ,טָאג רעקיטכעמלַא רעד
 -ירּפ טימ ךיז ןריסערעטניא וצ רָאנ ןוט וצ סָאװ טשינרָאג רעמ טָאה ,שדקמ'תיב
 וצ ,טלעוו עצנַאג יד ןקנעל וצ טָאטשנַא .דיחי ןדעי ןוֿפ ןטייהנגעלעגנָא עטַאװ

 טבילַאב ןַײז ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ןוא רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ תולזמ יד ןדײשטנַא

 רע ...!דיחי ןדעי ןוֿפ לזמ םעד טימ רָאג ךיז רע טקיטֿפעשַאב ,לארׂשי קלָאֿפ
 ךָאנ םיא טצעז רע רָאנ ,טלעװו רעד ףיוא רָאנ טשינ םיא טימ ךיז טריסערעטניא
 ,בורג-לסעק ַא ןיא םיא טקיש רע רעדָא םיׂשעמ עטוג ענַײז רַאֿפ ןדעדןג ַא ןיא ןַײרַא
 ןטײקשירַאנ עכלעזא ךָאנ ןוא .םיׂשעמ עטכעלש ענַײז רַאֿפ ,םונהיג טסייה סָאװ

 ךָאנ זיא סָאד ביוא ןוא .הרוּת רעקיליײה רעד ןיא טשינרָאג ןעניֿפעג רימ סָאװ
 ,תוחור עטכעלש ןוא עטוג ןוֿפ בַאטש ןצנַאג ַא טייקכעלטעג רעד וצ ייז ןביג ,קיניײװ
 יד רעביא ןגָארט ייז זַא ,טַײװ ױזַא ןעייג ייז ,ןטָאבעג סטָאג סיוא ןריֿפ עכלעוו
 קחצי ,םהרבַא ןוֿפ שרוי רעד זיא סָאװ ,לארׂשי ללּכ ןצנַאג ןוֿפ --- טָאג ןוֿפ החגשה

 טקידנערַאֿפ -- ,ןסערעטניא עטַאוירּפ עכעלניילק ענעגייא ערעייז ףיוא ,בקעי ןוא

 1 ,שיכירג ןשיריסַא ןַײז ןיא לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד רימ
 סָאװרַאֿפ ? וצ סָאד ריא טזָאל סָאװרַאֿפ ! גנורעטסעל-טָאג ךָאד זיא סָאד רעבָא --

 .ןָא ךיז ךיא ףור --- ? ןעעדיא עשיטסיאעטַא עכלעזַא רַאֿפ טשינ ייז ריא טגלָאֿפרַאֿפ

 םעד בילוצ ייז ןגלָאֿפרַאֿפ ןוא ,ןֿפורנָא טשינ סָאד ןעמ ןָאק גנורעטסעל-טָאג --
 ןיא ןביילג סָאװ ,עקיצנייא יד טשינ ייז ןענַײז רעדייל .טשינ ךיוא רימ ןענָאק
 רערעדנַא ןַא ףיוא ןבעל טייווצ א ךָאנ טבעל שטנעמ רעד זַא ,ןטײקשירַאנ עכלעזַא
 רעדייל .טקיניירעג ןעלמיה יד ןיא טרעוו המשנ ןַײז ןוא טלעוו רעטכַארטעגסיוא
 עכלעוו ,ןשטנעמ ענעעזעגנָא רעייז סָאד ןוא ,עטקעס עצנַאג ַא זדנוא ַײב ךיז טניֿפעג
 עכלעזַא ןיא ךיוא ןביילג ייז ,קלָאֿפ ןֿפױא סולֿפנַײא ןכעלדעש ןוא ןסיורג ַא ןבָאה

 יד ןענַײז סָאד --- ,לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד רעטַײװ רימ טלײצרַאֿפ -- םיתוטש
 רעד ןוֿפ רעטרעוו יד סיוא ןשטַײט עכלעוו ,ם ישורּפ יד ,רעשרָאֿפ-טֿפירש
 ענעגייא ערעייז ייז ןיא ןַײרַא ןגייל רָאנ ,טשּפ ןטושּפ םעד טיול טשינ הרוּת
 ןענָאק רעדייל .ערעל סהשמ ןגעק ךעלקירדסיוא ןענַײז עכלעוו ,ןעקנַאדעג

 טַײז רעד ףיוא זיא קלָאֿפ עקידנסיוומוא סָאד ,ןוטֿפױא םעד ןגעק טשינרָאג רימ
 זיא סע יװ --- טגלָאֿפרַאֿפ ייז ןטלָאװ רימ ןעוו ןוא ,רעשטַײטסיױא-ץעזעג יד ןוֿפ

 ןוֿפ רַאֿפעג ַא ָאד זיא -- טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ טֿפָא עקַאט
 | .ןדַײמסיױא רימ ןליוו סָאד ןוא ,עיצַאנ יד ןטלַאּפש

 רעד ןוא ערעל רעזדנוא ןשיווצ הריּתס ןייק טשינ ןעעז ,םיקוד צ יד ,רימ
 רעליוויצ ןוֿפ עיגילער ּפָא גנערטש ןלייט רימ .זדנוא רעביא טכַאמ רעשימיור
 ,ןשינעעשעג עכעלשטנעמ יד ןיא ןַײרַא טשינךיז טשימ טָאג זַא ,ןביילג רימ .טכַאמ
 .ליוו רע יו ןענעדרָאוצנַײא ןבעל ןגייא ןַײז שטנעמ םעד רעביא ַײרֿפ טזָאל רע
 םעד רעביא רע טיג עקירעביא סָאד ,שדקמ:-תיב ןיא הדוֿבע ןַײז ןָא רָאנ טייג טָאג
 ,ךַא -- ערעדנַא יד רעבָא .קיטיינ רַאֿפ טניֿפעג רע יוװ ,ןענעדרָאוצנַײא ןשטנעמ
 ןעמוק םעד טימ טשינ ץלַא ןדניברַאֿפ ייז ןעגנונעֿפָאה עשיטסַאטנַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ
 םעד ןגעוו ,ןריֿפ ןָאק סָאד ןגעוו עכעלרעֿפעג ערעסָאװ ףיוא ןוא ! חישמ רעייז ןוֿפ
 .ןגַײװש ךיא ליוו
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 .ךיא גערֿפ -- ? םיור ןגעק דנַאטשֿפױא ,טסייה סָאד --

 עיזַאטנַאֿפ רעייז רָאנ ,ןֿפורנָא טשינ סָאד ךיא ליוו םיור ןגעק דנַאטשֿפױא ---

 םיתוטש יד ןעמענ טשינ טסנרע' ױזַא רעדיוו ףרַאדַאב ןעמ .טַײװ וצ לסיב ַא טייג

 .. ףקעװֿפױא רבק ןוֿפ עטיוט יד טעװ חישמ רעייז : טרעהעג ןיוש טָאה ריא .ערעייז

 ןנח ןוז רעטסגנִיי רעד טגערֿפ --- ? ןקיאורַאב טשינ ךיז ייז ןענָאק סָאװרַאֿפ --

 -ורמואַאב ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עקידנעשטשילב ענַײז ןיא ץנַאלג-ףלח ַא טימ ןנח ןב
 ?ייז ןליוו סָאװ --- רעטקַארַאכ ןַײז ףיוא טגָאזעג תודע ןוא טקיא

 .טייקכעלטרעצ רעקידנריר טימ ןוז ןטסגנַיי ןַײז ףיוא טקוקעג טָאה רעטָאֿפ רעד

 ךיז ןליוו סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עטכעלש ָאד ןענַײז סע ,קוניּת --

 שרעדנַא רעדָא רעמ קידנעטש ןליוװ ןוא ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ ןענעגונגַאב טשינ

 קיניײװ ייז זיא סע .טמיטשַאב ייז רַאֿפ טָאה טײקטרעשַאב יד ןוא לזמ סָאד יו ,ןַײז

 ...!טלעװ עטייווצ ַא ןבָאה ךָאנ ייז ןליוו ,ןבעגעג ייז טָאה טָאג סָאװ ,טלעוו יד

 ןהֹּכ רעד ןעוועג ךיא טלָאװ ,ךַא ?וצ לודג ןהֹּכ רעד סע טזָאל סָאװרַאֿפ ןוא --

 -- !ןוט וצ בָאה ךיא סָאװ טסואוועג ןיוש ךיא טלָאװ ,לודג

 טשינ ךיוא טסעוו ןוא לודג ןהּכ ַא ףליה סטָאג טימ ,דניק ןַײמ ,ןַײז טסעװ וד --

 ןכיוה םעד טימ ןדנובעג ןענַײז רימ .רעגָאװש רעטבילעג ןַײד יו ןעלדנַאה שרעדנַא

 ערעזדנוא -- ןַאד ןוא ,טמיטשַאב זדנוא רַאֿפ טָאה טייקכעלטעג יד סָאװ ,טמַא

 -רַאֿפ ,םישורּפ יד ןוֿפ רעדילגטימ עשירדהנס יד ,רענגעק ערעזדנוא ,ךַא ! םיטּפשמ

 ,טּפשמ ַא טּפיוהרעביא ןוא ,טּפשמ ןלענימירק ןדעי ןוֿפ רודעצָארּפ יד ױזַא ןרעווש

 יז ןכַאמ ,טיוט רעד טָארד סע ןכלעוו רַאֿפ ,ןכערברַאֿפ ַא טימ ןוט וצ טָאה סָאװ

 ױזַא ןסייוו ןוא ןלַײטעד עכלעזַא ףיוא ןעײטשַאב ,ןגָאזסױא תודע םַײב תועינמ עלַא

 רעד ןכלעוו ךרוד ,ךָאל ַא ןֿפָא קידנעטש .ןזָאל ייז זַא ,ץעזעג סָאד ןשטַײטוצסיױא

 שכעלרעֿפעג יד טימ ףמַאק רעזדנוא טרעװשרַאֿפ סָאד .ןענירטנַא ןָאק רעכערברַאֿפ

 ןוא רעכערברַאֿפ ןגעק םעטסיס-רעוװּפָא ןצנַאג רעזדנוא טעטכינרַאֿפ ןוא ןטנעמעלע

 -נוא ןיא זדנוא טיג עיצידַארט ןוא ץעזעג קילייה רעזדנוא סָאװ ,רערעטסעל

 ,טנעה ערעזד

 דנַאטשמיא טשינ זיא ץעזעג עשידִיי סָאד ביוא -- ,ןָא ךיז ךיא ףור --- ,ונ --

 ! ןוט ןֿפרַאדַאב סע רימ ןלעוו ,ןטלַאהוצנַײא םילשורי ןיא ור יד

 -לַא רעד יוװ ,ןעזעג ךיא בָאה ,טדערעגסיוא רעטרעוװ יד ךיא בָאה םיוק רָאנ

 -עגנָא ךיז ןוא קיאורמוא ןרָאװעג ןענַײז ןיז יד ,ןרָאװעג ךיילב זיא לודג ןהֹּכ רעט

 ...ןרעדנַא םעד רענייא טקוק

 םורבעג ַא עילַאה-ןלַײז רענעֿפָא רעד וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה סָאג רעד ןוֿפ

 ,רעטרעוו יד ןוֿפ טלַאהניא םעד ןענַאטשרַאֿפ טשינ בָאה ךיא .יירשעג ַא וצ ךעלנע

 סָאד ןענַאװ ןוֿפ ,טײקטַײװ רעד בילוצ ךיוא יוװ ,שיאעמַארַא ןיא ןעוועג ןענַײז ייז

 יד ןיא רָאנ .רעטרעװ יד טרעהעג טוג טשינ ךיא בָאה ,ןעמוקעג זיא יירשעג

 זַא ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה ןיז ענַײז ןוא ןטלַא םעד ןוֿפ סענימ יד ןיא ןוא רעמינּפ

 "רַאֿפ ןוא ןֿפױל וצ ןעמוקעגנָא דלַאב ןענַײז רעניד יד .ייז ןגעק טדנעוװעג זיא סע

 ןקידנגָאזנָא-טכעלש םעד ןרעה וצ טשינ ידּכ ,ןלַײז יד ןשיווצ ןעגנַאהרָאפ יד טקור

 ,סױרַא סָאג רעד ןוֿפ ןרָאצ

 רעד רעבָא ,טייקליטש רעטקירדעג ַא ןיא ןסעזעג םלוע רעד זיא טונימ ַא

 :ןָאט םעד ןענוֿפעג טָאה רעטלָא
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 ַײב רימ טימ ןסע וצ ןדַאלעגנַײא ךַײא בָאה ךיא לַײװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד --
 .שיט ןייא

 | ? רעטרעוו ערעייז ןוֿפ טלַאהניא םעד ןסיוו ךיא געמ ---
 ,ןגיוושעג ןוא םעווקַאבמוא טקוקעגנָא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןבָאה רעדניק יד
 ַא זיא סָאד -- רעטלַא רעד טגָאז -- ?טשינ סָאװרַאֿפ ,ןסיוו סע געמ רע --

 -ורי ןיא ןלַאֿפעג ןיוש רימ ןענַײז טַײװ ױזַא ,םילודג םינהּכ יד ןגעק דיל-טָאּפש
 ,דיל-טָאּפש ןוֿפ טלַאהניא םעד םיור ןוֿפ ןטמַאַאב םעד גָאז ,סוליֿפָאעט !םילש

 טײטשרַאֿפ ,ןיימ ךיא ,טכַאמ רעטסכעה רעד ףיוא םילשורי ןיא טגניז ןעמ סָאװ
 רעד ךלַאב ךיז טרעֿפטנערַאֿפ -- ןדַיי יד ןוֿפ טכַאמ רעטסכעה רעד ףיוא ,ךיז
 ...!לודג ןהּכ ןֿפױא --- רעטלַא

 -ײטַאל ףיוא טצעזעגרעביא דיל םעד ןוֿפ טלַאהניא םעד רימ טָאה סוליֿפָאעט
 | :ױזַא ןעגנולקעג רעקינייװ רעדָא רעמ טָאה סע .שינ

 ,סותיב ןוֿפ זיוה םעד רַאֿפ רימ זיא ייוו
 .סעקושטנַאק ענרעַײלב ערעייז רַאֿפ רימ זיא ייוו
 ,סננח ןוֿפ זיוה םעד רַאֿפ רימ זיא ייוו
 .תוריסמ ערעייז רַאֿפ רימ זיא ייוו
 ,םילודג םינהּכ ןענַײז ןיילַא ייז
 ,סרעריסַאק רַאֿפ טכַאמעג ייז ןבָאה ןיז ערעייז
 םיִאבג רַאֿפ --- סמעדייא ערעייז
 .ךעלטניביַײלב ןוא ןעלגעלש טימ זדנוא ןגָאלש טכענק ערעייז ןוא

 רעד רַאֿפ גנולָאצַאב ַא זיא סָאד ןוא ,םילודג םינהּכ יד ,זדנוא ייז ןעניימ סָאד --

 ! קלָאֿפ סָאד טניד זיוה ןַײמ סָאװ טימ ,טֿפַאשַײרטעג
 ןטלַא םעד ךיא בָאה -- !ןכַאמ גנונעדרָא םילשורי ןיא ןֿפרַאדַאב טעװ ןעמ ---

 ,טרעכיזרַאֿפ לודג ןהּכ

 לודג ןהּכ ןוֿפ רעדניק יד ,טלקָאשעגוצ טסנרע ּפָאק ןטימ טָאה רעטלַא רעד

 .ןקילב ערַאבקנַאד ,עמערַאװ ערעייז טימ טעלגעג ךימ ןבָאה
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 םילשורי ןיא עגַאל רעד טימ ךיז טנעקַאב סוילענרָאק

 ןשיווצ ,קלָאֿפ םעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןבױהעגנָא זַײװכעלסיב בָאה ךיא

 רעייז ןיא ןעגנירדוצנַײרַא ןביוהעגנָא בָאה ךיא .ןרָאװעג טקישרַאֿפ ןיב ךיא ןכלעוו

 -יבַאל םעד ןיא ךיז ןבַײלקרעדנַאנוֿפ ,ןעקנעד טרַא רעייז ןגעוו ןרעוו רָאװעג ,ןבעל

 -גוריֿפֿפױא ןוא םיגהנמ ערעייז וצ ךיז ןעניואוועגנַײא ןוא ןעײטרַאּפ ערעייז ןוֿפ טניר

 -רַאֿפ ןדמערֿפ ַא רַאֿפ ןענַײז ייז ,ןעמוקעגנָא טשינ רימ סע זיא טכַײל ױזַא .ןעג

  טָאה סע .,רַאנַאיצקנוֿפ ןשימיור ַא רַאֿפ ךָאנ טרֿפב ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלש

 -ַאר ןַײמ ןלעטשוצ טנָאקעג בָאה ךיא רעדייא ,ןרָאי וליֿפַא ,םישדח טרעױדעגּפָא

 םעד ןעזרעד סנטַײװ רעד ןוֿפ ןלָאז ייז זַא ,ןעוועג גונעג זיא סע .ןסוטַאליּפ טרָאּפ
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 ,געט עכעלנייוועג ןיא עגָאט ןַײמ רעדָא טסניד ןתעב רעצנַאּפ ןַײמ ןוֿפ קסַאילבּפָא

 ךָאד .טסקַאװ רעֿפעֿפ רעד ואוו ןֿפױלטנַא ןוא ןטערטּפָא געוו ןוֿפ רימ ןלָאז יז זַא

 וצ ןעניואוועגוצ ייז ןוא ייז טימ ןענעקַאב וצ ךיז זַײװקיצניײא ןעננולעג רימ זיא

 יַּפָא ןוא דמערֿפ רימ זיא קלָאֿפ סָאד לֿפיװ רָאנ ,סָאװרַאֿפ טשינ סייוו ךיא .רימ |

 "גיא ךימ ןבָאה ייז ,ייז וצ ןגיוצעג ךָאד קידנעטש ךימ סע טָאה ,ןעוועג קידנסיוטש

 ךיא .ייז טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןָא קילבנגיוא ןטשרע ןוֿפ טריסערעט

 בָאה ךיא ןוא שדקמיתיב ןוֿפ עטמַאאב ערעכעה יד טימ ןוט וצ ליֿפ טַאהעג בָאה

 םעד ןיא עיטַארקָאטסירַא רערעכעה רעד ןוֿפ רעזילה עקינייא ןיא טרעקרַאֿפ ךיוא

 דנַײרֿפ ענעבעגעגרעביא ןענואוועג ךיוא רימ בָאה ךיא .טָאטש ןוֿפ לייט ןטשרעבייא

 ןוֿפ ןיז עטסגנִיי ייווצ יד .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש עטשרעבייא יד ןשיװצ

 -געירָא ןַײמ ןיא ןעוועג קיֿפליהַאב רעייז ,סנקירביא ,רימ ןענַײז ןנח לודג ןהּכ ןטלַא

 ןעמוקַאב בָאה ךיא .גנורעקלעֿפַאב רעכעלדנַײֿפ ,רעדמערֿפ רעד ןשיווצ ךיז ןריט

 ,ןעמוקעג ץונוצ רעייז טטניד ןַײמ ןיא רימ ןענַײז סָאװ ,סעיצַאמרָאֿפניא ךס ַא יז ןוֿפ

 ןוא טָאטש רעד רעביא ןֿפױלוצמורַא טָאהעג ןרעג רעייז ךיא בָאה םעדרעסיוא

 רעד ןוֿפ ןצַאלַאּפ יד ןשיווצ יא ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא .ןבעל ריא טימ ןענעקַאב ךיז

 ןיא ךעלעקניוו עטסמערָא ןוא עטסנֿפרָאװרַאֿפ יד ןשיווצ יא ןוא עיטַארקָאטסירַא

 ןבעל ןטימ ןענעקַאב טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד

 ןוֿפ ץַאלּפ-קרַאמ רעד ןעוועג זיא לַאטרַאוװק ןקיזָאד םעד ןיא .ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ

 -טנגייא זיא סָאד ,טָאטש רעד ןוֿפ םעטָא םעד ןרעה טנָאקעג ןעמ טָאה ָאד .םילשורי

 ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,סַאג עגנַאל ,עטיירב ַא רָאנ ,ץַאלּפ ןייק ןעוועג טשינ ךעל

 טרָאד ןענַײז רעבלעוועג לייט עטסרעמ .טָאטש ןוֿפ לייט ןטלַא ןצנַאג םעד סיואגנעל

 ערעייז טכַארבעג וּכע ןוֿפ רעשיֿפ יד זיב תרנּכ ןוֿפ רעשיֿפ יד ןבָאה רעהַא ָאד .ןעוועג

 עכלעזַא ןעוועג ןענַײז רעמילשורי יד עכלעוו ףיוא ,תורוחס ענעצלַאזעג ןוא עשירֿפ

 -גירג רועיש ַא ןָא ערעייז טכַארבעגרעהַא ןורש ןוֿפ סרעמרַאֿפ יד ןבָאה ָאד ,םינלעב

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ ןוא םינימ עטסקיטרַאנדישרַאֿפ יד ןעזעג טָאה ןעמ .ןֿפױקרַאֿפ וצ גרַאװ

 םורַא ןוֿפ רענטרעג יד ןבָאה ָאד .טשינ ץעגרע ןיא טעז ןעמ סָאװ ,ןסנירג ןוא ןטכורֿפ

 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ;ןגַײֿפ עקידנֿפירט קינָאה טימ ערעייז ןגָארטעגסױרַא םילשורי

 ןרָאװעג ןעקנורטעגנָא ןענַײז םילשורי םורַא ןוֿפ רענטרעג יד .סרעטייא עטעֿפ יו

 .ןעוועג טקיטעזעג ךעלכייר זיא דרע יד עכלעוו טימ ,תונברק יד ןוֿפ טולב ןטימ

 ,קינָאה ןוא טֿפַאז טימ ךַײר ןעוועג םילשורי םורַא תוריּפ יד ןענַײז םעד ךרוד

 ןיא ןעמ טָאה ,ןֿפָארטעגנָא ָאד טָאה ןעמ יװ ,ןביורטנינו לגנעה עסיורג עכלעזַא

 רעטנוא ,ןרָאוטַארט יד ףיוא ןסיורד ןיא ,קרַאמ ןֿפױא ָאד .ןענוֿפעג טשינ ץעגרע

 ןעגנָאהַאב קעז טימ ךעלדַײב ןיא רעדָא ןגַײװצ-ןעמלַאּפ ענעקורט ןוֿפ ץכעקעדַאב

 "עג ןוא תוכָאלמ-ילעב יד טצעזעגסיוא ןעוועג ןענַײז ןלַײז-ןדַאקרַא רעטנוא רעדָא

 סרעבעוו יד ,סרעשטעווק-לייא יד ,סרעברַאֿפ יד :ךעלטנֿפע טעברַא רעייז ןוט

 עסיורג ייז ןוֿפ ןבָאה רימ ,ןעגנוי-רעבעוו יד ןעוועג סָאד ןענַײז ןעגנוי ערעטיב)

 יד טרָא ןֿפױא ןבָאה עכלעוו ,סרעכַאמ-ןלַאדנַאס יד ,סרעדַײנש יד ,(טַאהעג תורצ

 ןעיױרֿפ יד ףיוא ןקוק וצ טשינ ַײברעד ,ןעמַאד יד ןוֿפ סיֿפ יד ןוֿפ ןעמונעג סָאמ

 -עג ךיוא ךיז ןבָאה ָאד .(טַײל עמורֿפ ןעוועג ןענַײז רעכַאמ-ןלַאדנַאט עטסרעמ יד)

 ,רעֿפױקרַאֿפ-םוֿפרעּפ יד טנַײה : סרעכַאמ-ןטלעצעג יד ,סרעכַאמ-לטָאז יד ןענוֿפ

 ,רַאֿפרעד סעקַאדַײל עקידניז רַאֿפ ןעוועג טנכעררַאֿפ ןדִיי יד ַײב ןענַײז עכלעוו
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 טריֿפרַאֿפ רַאֿפעג רעד ןיא קידנעטש ןענַײז ןוא רעבַײװ טימ ןוט וצ ןבָאה ייז לַײװ

 ןוא ןגירק-קינָאה ליֿפיװ טציא ,רעלדנעה-לייא רועיש ַא ןָא םעד ץוחַא : ןרעוו וצ

 -ּפיצ ןוֿפ ןענַײװ ערעַײט יד וצ זיב ןורש ץניוװָארּפ רעד ןוֿפ ןענַײװ יד ןוֿפ .ןענַײװ

 רעווש ,קידנרעק ,לעמ ןיא ךַײר ןענַײז עכלעוו ,םירֿפא ןוֿפ ןצייוו עטמירַאב יד ,סיר

 ,וחירי ןוֿפ ןעלטייט עטמירַאב יד ןוא ,גָאװ רעד ןיא

 טנעקרעד ןעמ טָאה ,טעברַאעג טשינ ןבָאה יז ןעוו וליֿפַא ,תוכָאלמ-ילעב יד |

 עטרילָאק טימ ןֿפָאלעגמורַא ןענַײז סרעברַאֿפ יד .סעיסעֿפָארּפ ערעייז ייז ףיוא

 ןבָאה סרעדַײנש יד ;ןרעיוא ערעייז ןוװוֿפ ךעלּפעל יד ךרוד ןגיוצעגכרודַא ,םעדעֿפ

 קע ןדעי ףיוא ! סרעבַײרש יד טנַײה ןוא .רעדיילק ערעייז ןיא ןעלדָאנ יד ןגָארטעג

 ערעייז רעטניה סרעדעֿפ ענעזדנעג יד טימ ןציז ןעזעג ייז ןעמ טָאה סַאג רעד ןוֿפ

 ענעבירשעג טעמרַאּפ ףיוא טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ןוא ךעלקנעב עניילק ףיוא ןרעיוא

 ןיא ןגָארטעג ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,"ס'עמש; יד ,ןטֿפירש עקיליײיה יד ןוֿפ רעקיטש

 ןוֿפ ןכורּפש ןוא םיקוסּפ רעדָא ,ּפעק ןוא טנעה ערעייז ףיוא ךעלטסעק ענרעדעל

 ,קינייװנסיױא ןוֿפ רעדניק ערעייז טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ --- ,גנובעגצעזעג רעייז

 -יּתב ןוא ןלוש ערעייז םילשורי ןיא טַאהעג ייז ןבָאה סַאג רעדעי ןיא םערָאװ

 רעטומ ַא זיא .ןענרעל וצ רעדניק ערעייז טכַארבעג ןבָאה ייז ןיהואוו ,םישרדמ

 טזומעג ןבָאה רעבַײװ יד) ּפמָאל-טכַאנ םעד רַאֿפ לייא-ןערב ןֿפױק ןעגנַאגעגסױרַא

 ערעייז ןטכַײלַאב וצ לייא ןֿפױק וצ ףיוא ןרָאּפשּפָא ןטסנידרַאֿפ ענעגייא ערעייז ןוֿפ

 ַא רעדָא "עמש; ַא טלדנַאהעגנַײא קיטַײצניײא ןיוש יז טָאה ױזַא ,(ןּפמָאל-טכַאנ

 ןבָאה לָאמ טֿפָא .רעדניק עגנוי עריא רַאֿפ ןבירשעג טעמרַאּפ ףיוא קוסּפ ןקיליײה

 ערעייז ַײב סרעבַײרש יד טימ סעיסוקסיד עצנַאג טריֿפרַאֿפ רענעמ עטנרעלעג

 רעייז ןוֿפ ץכעגיילסיוא םעד רעביא ,קרַאמ ןוֿפ שיורעג םעד ןיא ,סרעדנעטש:-בַײרש

 יז ןוֿפ טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה ןעמ !סרעשיוט-טלעג יד טנַײה ןוא .טֿפירש

 -עגנַײרַא ןרעיוא יד ןיא סרניד טימ ןֿפָארטעגנָא ייז ןעמ טָאה םוטעמוא .ןגָאיּפָא

 םיסכומ יד ,סרענָאמֿפױא ןוא .דלעג ךעלקעז ערעייז טימ טרעּפמילקעג ןוא ,טקעטש

 -ֿפױא ןבָאה ייז סָאװ ,טלעג ךעלקעז טימ ןוא ןטסורב יד ףיוא ךעלדליש ערעייז טימ

 ענרעדעל יד טימ םיׂשמש רעדָא םירטוש עשינהוּכ יד ,ןעגנולָאצּפָא יד ןוֿפ טנָאמעג

 ןרַאֿפ תורׂשעמ ןוא תומורּת יד טנָאמעגֿפױא ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ןיא סעקסַאּפ

 רענטרעג רעדָא רעױּפ רעדנֿפערטַאב רעד זַא ,ןענוֿפעגסױא ייז ןבָאה םיוק ןוא ,ןהּכ

 רַאֿפ הרוחס יד טרעלקרעד ייז ןבָאה ,עקינַײז סָאד ןהֹּכ םעד ןבעגעגּפָא טשינ טָאה

 ,ייז וצ ןרירוצוצ ךיז טגַאװעג טשינ ןיוש טָאה רענייק ןוא לוסּפ רַאֿפ ,הֿפרט

 טָאה לסעג-רעברַאֿפ ןיא .לסעג רעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא הכָאלמ רעדעי רַאֿפ

 ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ ןֿפָאטש-רוּפרוּפ עטברַאֿפעג ערעַײט ףיוא ןֿפערטנָא טנָאקעג ןעמ

 "כעלרעה יד ףיוא ,גרַאב-ןונבל ןוא עיריס ןוֿפ ןלָאװ ענעסּפעש עסַײװ ףיוא רעדָא

 טָאה לסעג-םימׂשב ןיא .עיסרעּפ ןוֿפ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןֿפָאטש-ןדַײז עטס

 ןעוועג ןענַײז רועיש ַא ןָא ןוא ,ןלייא יד ןוֿפ ןכורעג יד ןעמעטענַײא טנָאקעג ןעמ

 ןוֿפ ,ןלַאדנַאס ערעייז ןרימשוצסיוא ןוֿפ :טצונַאב ןבָאה ייז סָאװ ,ןלייא ןטרָאס יד

 יד ןוא תולּכ יד רַאֿפ ןעמוֿפרעּפ עטסנַײֿפ .יד זיב ןּפמָאל ערעייז ןיא ןענערב וצ

 ןיא .ןלייא יד רַאֿפ טגָאמרַאֿפ ייז ןבָאה ןעמענ רעגנילדנעצ ; ןבלַאזַאב וצ םיתמ

 קיטשרעטסַײמ ַא ףיוא ןֿפערטנָא טנָאקעג לָאמ לייט ןעמ טָאה לסעג-דימשדלָאג
 ,עירדנַאסקעלַא ,עימַאטָאּפָאסעמ ןוֿפ גנוטעברַאסיוא רעשירעלטסניק רענַײֿפ ןוֿפ
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 ןֿפערטנָא טנָאקעג וליֿפַא טָאה ןעמ .לזדניא ןשיכירג ַא ןוֿפ רָאג רעדָא עכַאיטנַא
 .ןעמַאטש סָאװ ,לעֿפ ןוא סרעטוֿפ ףיוא ,רעוועג ןוא םילּכ-ןֿפָאטש ןוא -ןייטש ףיוא

 .עינַאּפש ןוא עינַאטירב ןוֿפ ,עילַאג ןוֿפ ,ןצניװָארּפ עטסטַײװ יד ןוֿפ ּפָא
 ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה שדקמ-תיב סָאד ,טָאטש-טלעװ ַא ןעוועג זיא םילשורי

 יד .ריא רעסיוא ןוא עירעּפמיא רעד ןוֿפ ןלייט עטסטַײװ יד ןוֿפ סעקינלגר-ילוע
 רעדנעל ערעייז ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה סעקינלגר-ילוע

 ןעיײרדוצמורַא טנַאזומַא ןעוועג זיא סע ,ָא .טָאטש ןיא טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה ןוא
 ןוֿפ ןלייט עלַא ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ ,ןרילָאק ןוא ןברַאֿפ ןוֿפ ללש םעד ןשיװצ ךיז

 טניואווַאב ןשטנעמ יד טָאה סָאװ ,טסַײג רעקיאורמוא רעד טשינ ןעוו ,טלעוו רעד
 ...ןבעגעג טשינ החונמ ןייק ייז טָאה סָאװ ןוא

 ,ףיוה-ןדייה םעד ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה עדמערֿפ יד ןוֿפ ןבעל-טּפיוה סָאד
 ןעמוקעגסיוא טֿפָא רעייז רימ זיא סע .שדקמ-תיב סָאד טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ
 ןוא ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל עקיטסַײג סָאד ואוו ,ףיוה ןכעלרעסיוא םעד ןײגוצַײברַאֿפ
 טריטרַאװקנַײא .טרירטנעצנָאק ןטסַײמ םוצ ךיז טָאה עדמערֿפ יד ןוֿפ סולֿפוצ רעד
 -רעַײטש ערעזדנוא ,רעבָא סָארויב ערעזדנוא ,ָאינָאטנַא רעד ףיוא ןעוועג ךיא ןיב
 ץלַא -- ןטנעגַא-טייהרעכיז ,ןעניזַאגַאמ-טנַאיװָארּפ ,גנוטלַאװרַאֿפ-רעטילימ ,ןטמַא
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעדייבעג עסיורג עכעלמייהמוא יד ןיא טַאהעג רימ ןבָאה

 ,טניואוועג טָאה רָאטַארוקָארּפ רעזדנוא ןכלעוו ןיא ,ץַאלַאּפ-סודרוה ןטלַא םעד םורַא
 -נענ ַא טַאהעג וליֿפַא בָאה ךיא .םילשורי ןייק טַײצ-ֿבוט-םוי ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 םעַײנ םעד ךרוד ץַאלַאּפ-סודרוה םוצ ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ ןכיירגרעד וצ געוו ןרעט
 גנודניברַאֿפ עשיגעטַארטס ַא טכַאמעג רימ ןבָאה טייקרעכיז בילוצ) לײט-טָאטש

 ,(ץַאלַאּפ-סודרוה םעד ןוא ןריטרַאװק ערעזדנוא ןוֿפ גנוטסעֿפיָאינָאטנַא רעד ןשיווצ
 -רַאװק ערעזדנוא וצ ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ ןײגוצכרודַא טַאהעג ביל בָאה ךיא רעבָא
 ,ןבעל םוצ ךיז ןקוקוצוצ ידּכ ,ףיוה-שדקמ-תיב םעד ךרוד -- טָאטש רעד ןיא ןריט
 טנָאקעג ןעמ טָאה טָאטש רעד ןוֿפ ןסיורד ןיא תעב .ּפָא ןטרָאד ךיז טליּפש סָאװ
 ַא ןוֿפ ןעֶיצוצנָא ןעמוק סָאװ ,ןעלמעק ןוֿפ ןַאװַארַאק ַא ןוֿפ ןרעוו טשַאררעביא
 עצלָאטש ערעייז ףיוא קידנריֿפ ,טנדָאלעגנָא תונּתמ ערעַײט טימ ץניוװָארּפ רעטַײװ
 -הלוע םילשורי ןייק טמוק סָאװ ,ןַאמ ןשיטָאזקע ןטריצַאב ַא סנקור עקידרעקיוה

 ןקידעכָאק ןצנַאג ןֿפױא ןֿפָארטעגנָא לסעג-ןדַײה םעד ןיא ָאד רימ ןבָאה -- ,ןַײז לגר
 טימ ,תונברק עניילק יד טימ לדנַאה םעד ץוחַא ,ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל ןקיטסַײג ןוא
 ךיז ןבָאה ,סרעשיוט-טלעג יד ץוחַא ,םימׂשב עקידנקעמש-ליואוו ןוא לעמ ,ןביוט

 עטקעדַאב יד רעטנוא -- ,געט-רעמוז יד ןיא סנטָאש-ןלַײז יד ןשיוװצ ָאד ךיוא
 -עג יד ,רעשטַײטסיוא-ץעזעג יד ןטלַאהעגֿפױא ,געט-ןגער יד ןיא ןסמיזעג-ץלָאה
 יײס ,קלָאֿפ ליֿפ ןגיוצעגוצ ןבָאה עכלעוו ,רעקידערּפ-חישמ .,ןרענָאיזיװ ,עטנרעל

 -הלוע עטרעדנַאװעגוצ ,רעדיײלק-קַאז ןיא תוכָאלמ-ילעב עשימייה ,ךַײר ַיײס ,םערָא

 ערעייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנװַײל עטברַאֿפעג-ךַײר ןיא סעקינלגר
 ,טייקליטש רעקיכליה ַא טימ דייר

 רעטעביז רעדעי ןעוועג זיא סָאד :תבש רעייז ןיא ןעז טֿפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ
 ,טורעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,גָאט

 לעטש .תבש רעייז ןוֿפ עעדיא יד ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא
 סיורעד טכַאמ ןוא ןבעל ןוֿפ גָאט ןטוג ןטעביז ןדעי טמענ קלָאֿפ ץנַאג ַא ,רָאֿפ ריד
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 ,הכָאְי מ עדעי ,גנוגעװַאב עדעי ,דנַאל ןוֿפ ןבעל עצנַאג סָאד ּפָא ןלעטש :גָאט-ור ַא

 ערעײז וליֿפַא ,רעדניק ,רעבַײװ ערעייז ,ייז .ןעור ןוא ,טעברַא עטסדנימ עדעי

 -- סּגוו רָאנ ,ייז טימ טעברַא ןייק טשינ ןעוט ,גָאט םעד ורוצ ייז ןזָאל --- תומהב

 ערעײז ןיא זַײּפש לסיב ַא וצ יז ןֿפרַאװ רעדָא ,ןעקנירטנָא רעמענורב וצ ייז ןריֿפ יז

 תבש רעד רעדָא ,גָאט-ור רעד זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה טשרעוצ .סעטערָאק

 יוויצ רעזדנוא ןיא יײס טנָאקַאב טשינ זיא סעכלעוו -- טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ

 ןַא ,טײקלױֿפ רָאנ רעמ טשינ זיא -- ןרַאברַאב יד ַײב ַײס ןוא טלעוו רעטריזיל

 ,טגַײצעגרעביא דלַאב ךיז בָאה ךיא רעבָא .טעברַא ןוֿפ ןעשטומעלַאב רַאֿפ דיירסיוא

 -לושַאב טנעקעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ןיא ,סנטשרע .לַאֿפ רעד טשינ זיא סָאד זַא

 טנָאקעג טשינ ייז ןעמ טָאה ךַאז ןייא ןיא רעבָא ,קלָאֿפ עקיטרַאדמערֿפ סָאד ןקיד

 ןטלָאװ יַאולה .קיטעט וצ ןענַײז ייז ,טרעקרַאֿפ ,ןייג-קידייל ןיא --- ןקידלושַאב

 ןוא טָאג רעייז ןוא ךיז ןוא ןבעל סָאד ןעמונעג -- טלױוֿפעג ןעוועג לסיב ַא ךיז יז

 סיוא טכַאמעג ןעוועג טשינ ייז ןטלָאװ יַאוולה ,רעטכַײל לסיב ַא שדקמ:תיב רעייז

 ןוא ייז רַאֿפ ןעוועג רעליואוו טלָאװ -- ,טייקטסנרע ַאזַא ךַאז רעטסדנימ רעדעי

 רעד .קלָאֿפ םַאזטעברַא ןַא רעייז ןעוועג סנקירביא ןענַײז ייז .טלעוו רעד רַאֿפ

 יז טָאה -- ערעייז דרע עגרַאק יד -- ןלַאֿפעגוצ ייז זיא סָאװ ןסיב רענעקורט

 רעייז ןגירקסיורַא רענייטש יד ןוֿפ טזומעג ןבָאה ייז .עיצקעל עטוג ַא ןבעגעג

 טשינ ייז טָאה ,טלייטעגוצ ייז טָאה טָאג רעייז סָאװ ,טלעוו לייט רעד ,ןיינ .טיורב

 תבש רעייז ּפָא ןטיה ייז זַא ,טגיײצעגרעביא דלַאב ךיז ןעמ טָאה ןַאד .טעװעלַאבעצ

 רעכיג ןעק ןעמ זַא ,המיא ןוא טצנרע ַאזַא טימ ,טײקיטכיזרָאֿפ רעלוּפורקס ַא טימ

 יז ,גָאט-ור ַא וצ רעדייא ,טסַאל רערעווש ַא וצ ,בוח ַא וצ ןענעכערוצ תבש רעייז

 תבש םעד ןלָאז יז זַא ,ןגעװַאב וצ ךיז ןלייא ריֿפ ערעייז ןוֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה

 רעכיג זיא תבש רעייז .גָאט-ור ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,ןיינ -- .ןרעטשעצ טשינ

 ןעז טֿפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ .טָאג רעייז רַאֿפ רעֿפּפָא ןַא ,טסניד רעקילײה ַא ןעוועג

 ןשטנעמ ןעוועג ןענַײז ייז .רעדניק ערעייז ןוא רעבַײװ ערעייז --- גָאט םענעי ןיע

 רעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג ןגָארטרַאֿפ ןטלָאװ ייז יו .טלעוו ר עד ןוֿפ טשינרָאג

 ןוא ןגיוא ,ּפעק ערעייז טימ -- דרע רעד ףיוא טײרדעגמורַא ךיז ייז ןבָאה ,ןבעל

 -סילשסיוא גָאט םעד ןיא ןבָאה ייז .ןעלמיה יד ןיא ןגָארטרַאֿפ ואוו ץעגרע ץרַאה

 .גָאט סטָאג רעייז ןעוועג זיא סע .טָאג רעייז וצ טגנַאלַאב ךעל

 רעד ןוֿפ רעיומ יד ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעזדנוא רעטניה
 ןוא ּפָארַא גרַאב קידעּפושמ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לײט-טָאטש רעַײנ רעד .טָאטש
 ןרָאװעג טשינ ךָאנ זיא ןוא ןֿפָא ןגעלעג זיא ,ךיז ןעיוב ןיא ןטלַאהעג טשרע טָאה

 ךיז טָאה גנוטסעֿפ רעזדנוא ןוֿפ טַײז ַא ןָא .רעיומ-טָאטש רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא
 -סָאּפ יד ,קרַאמ-ןסּפעש םוצ טריֿפעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעיוט-ןסּפעש סָאד ןענוֿפעג
 יז ןֿפױקרַאֿפ וצ ידּכ ,דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ףָאש ערעייז טכַארבעגֿפױנוצ ןבָאה רעכוט
 ַא ןוא לדנַאה ַא ןעגנַאגעגנָא טרָאד זיא גָאט ןצנַאג ַא .תונברק ףיוא םילשורי ןיא
 .ןזַײרּפ יד רעביא םירחוס-ןסּפעש יד ןוא רעגנערב-תונברק יד ןשיווצ ךיז ןעגניד
 ,טנָאזעג תוניבמ ןוא טכוזרעטנוא ,טקוקַאב ףָאש רעדעי ןבָאה םיניבמ --- םינהּכ
 סטעֿפ טָאה רע יצ ,טרענרעד טוג זיא רע יצ ,םומ ןייק טשינ טָאה ןברק רעד יצ
 טקיליװַאב טעװ רע ןוא ןייש סיוא טעז רע יצ ,ןשַאוועג זיא לָאװ יד יצ ,ךיז ףיוא
 לסּפעש ןוֿפ טײקטסַאּפעגוצ רעד טיול זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןגיוא סטָאג רעייז ןיא ןַײז
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 ןוא קרַאמ-ןסּפעש םעד וצ ןײגסױרַא לָאמ טֿפָא געלֿפ ךיא .ןזַײרּפ יד ןעוועג ןענַײז

 עדמערֿפ ןוֿפ ללש ַא .ןשיוט-טלעג םוצ ,ךיז ןעגניד םוצ ,לדנַאה םוצ ךיז ןקוקוצ

 -עג ןעמ טָאה רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטכַארט ,ןעוועג קידנעטש טרָאד ןענַײז

 רַאֿפ ןברק ַא טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,סעקינלגר-ילוע ןעוועג ץלַא ןענַײז סָאד ,ןעז

 יד ןוֿפ ןרעּפמילק-טלעג ַא ,ןסּפעש יד ןוֿפ ןעקעמ ַא ,ךיז ןעגניד ַא .טָאג רעייז

 ערעייז טביולעג ןבָאה עכלעוו ,רעֿפױקרַאֿפיזַײּפש יד ןוֿפ ןֿפורסױא ןַא ,סרעשיוט

 ןוא ןגַײֿפ עטעֿפ ערעייז ,םירֿפא ןוֿפ ץייוו םעד סיוא ןקַאבעג ךעלצעלּפ -- תוצמ

 ַא ןיא ןלױהרַאֿפ ןעוועג זיא ץלַא סָאד ,טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,תוריּפ ערעדנַא

 .סיֿפ ערעייז טימ ןבױהעגֿפױא ןבָאה ןסּפעש יד טָאװ ,ביוטש ןוֿפ ןקלָאװ

 ךיא ןוא וצ ּפָארַא גרַאב םוצ טַײז ַא ןיא טעװעריקרַאֿפ ךיז ךיא בָאה טלעמונַא

 טרָאד ןבָאה ןגיוא ענַײמ סָאװ ,םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןקָארשרעד ןוא טניוטשרעד ןיב

 ןוא ףָאש יו ,ךעלקעלג ןוֿפ ןרעּפמילק ַא טרעהעג ךיא בָאה טשרע םוצ .ןעזעג

 זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה דלַאב רעבָא .גרעב יד ןיא טעשַאּפעג ךיז ןטלָאװ רעדניר

 סיוא ןֿפור ןוא ןכעלב ןיא ןּפַאלק ,ךעלקעלג טימ ןרעּפמילק ןוא ןשטנעמ ןעייג סָאד

 ןרָאװעג ןיב ךיא * ...!אמט ...!אמט? :תולוק עקידנקערשּפָא ,עקידארומ טימ

 רעבָא ךיא ןיב ,ןייגוצ טלָאװעג בָאה ךיא ןוא ןֿפוו ןדמערֿפ םעד ךרוד ןגיוצעגוצ

 ,טגערֿפעג בָאה ךיא ,רעֿפורסױא יד ךרוד געוו ןַײמ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא דלַאב

 ךיא בָאה ,רעֿפטנע ןַא ןגירקעג ךָאנ בָאה ךיא רעדייא רָאנ .ןעשעג זיא סע סָאװ

 "ַאּפ טימ ריֿפ לַא ףיוא ןכירק ,עדנילב ןוא עמָאל ,סעקילַאק תונחמ יוװ ,ןעזרעד

 ,הֿפגמ ַא רַאֿפ יו סעּפע רַאֿפ ןֿפױלטנַא וצ ןוואורּפ ןוא ןדלַאװעג ןוא קערש רעשינ

 .יד טימ ךיז ןבָאה ייז ,ענעכָארבעג ערעדנַא ,עטמיילעג ןעוועג ןענַײז ייז ןוֿפ לייט

 טּפעלשעג ןענַײז ייז ןוֿפ ליֿפ ,םירבא ענעכָארבעצ ערעייז ןטלַאהעגרעטנוא טנעה

 יד .ךעלטעב-גָארט ףיוא ערעדנַא ,סעציילּפ יד ףיוא םיבורק ערעייז ךרוד ןרָאװעג

 זַא ,תולוק עקידנטעב טימ ןגירשעג ,סנקעטש ערעייז טימ טּפַאטעג ןבָאה עדנילב

 טיירדעג טייקדנילב רעייז ןיא ךיז ןבָאה ייז .ךיז ןרעטַײװרעד ןֿפלעה ייז לָאז ןעמ

 -וצּפָא ךיז ייז טימ טַײצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רענייק ,דָאר ַא ןיא יװ ךיז םֹורַא

 .קינַאּפ ַא ןיא ןֿפָאלטנַא זיא ,ןגעװַאב טנָאקעג רָאנ ךיז טָאה סָאװ ץלַא לַײװ ,ןבעג

 בָאה ימ סיורג טימ ןוא ,רעֿפורסױא יד ןוֿפ םענייא ןטלַאהעגנַײא בָאה ךיא םיוק

 ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןרעוו רָאװעג ןוא ןקידנעטשרַאֿפ םיא טימ טנָאקעג ךיז ךיא

 -עגסױרַא זיא סָאװ ,לכעלעווק ןקידנלדורּפש םעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 טַײצ ןוֿפ זַא ,טביולגעג טָאה קלָאֿפ סָאד .גרַאב ןוֿפ גױנּפָא םַיײב ןייטש ַא ןוֿפ ןסָאלּפ

 ןֿפרַאװנַײרַא ךיז ןָאק סע רע ןוא ,רעסַאװ סָאד טגָאלש ןוא ךאלמ ַא טמוק טַײצ וצ

 רעד ,גנוגעװַאב רעקידנזױרבֿפױא ןיא ךיז טניֿפעג סע תעשב ,לכעלעווק םעד ןיא

 -ַאב טציא זיב ךיז ןבָאה לכעלעווק-לייח םעד טימ .קנערק ןַײז ןוֿפ טלייהעג טרעוו

 עקיצערק יד ןבָאה טציא רעבָא ,טָאטש ןוֿפ עקנַארק יד ןוא סעקילַאק יד טצונ

 ,ןורדק לחנ םַײב ןטנוא ןרעיומ יד ץוחמ ןטלַאהעג ןרעוו עכלעוו ,עקיצעזסיוא ןוא

 ןֿפױא ףױרַא ןענַײז ןוא ןטייק-םירמוש עגנערטש ערעייז ךרוד ןסירעגכרוד ךיז

 עקנַארק ןוא סעקילַאק יד סָאד ןֿפױלטנַא ייז רַאֿפ .לכעלעווק סָאד טצעזַאב ןוא גרַאב

 .געיעג ןדליוו ןיא

 -עגנָא טשינ רַאֿפעג סיורג טימ ,ייז וצ ןרעטנענרעד טוװּורּפעג ךיז בָאה ךיא

 -כידעג רעטעשטּפערדרַאֿפ ַא ןיא ןעזרעד ןבָאה ןגיוא ענַײמ ןוא ,ןרעוו וצ טקעטש
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 סנעמעוו ףיוא ,ןשטנעמ ןוֿפ ץכעלַאֿפּפָא סָאד ןרעגלַאװמורַא ךיז עטָאלב רעט

 ףיוא רעדיילק ענעסירעצ יוװ ,רעבַײל ערעייז טלױֿפעג ןבָאה סע רענייב-ןטעלעקס

 טרָאד ןענַײז ענעסקַאוװרעד ןוא רעדניק ,ןעױרֿפ ,רענעמ .טַײלעמערָא ןוא סרערָאנש
 -עגסיוא םירבא ענעבילבעגרעביא יד טימ ןרעדנַא ןוֿפ טָאה רענייא ןוא ,ןעוועג
 ןדנואוו יד טקעדַאב טָאה רע ןכלעוו טימ ,לכעלעווק ןוֿפ עטָאלב לקיטש ַא טֿפמעק
 טֿפול יד ...ןעז טלָאװעג טשינ רעמ בָאה'כ ,ןֿפָאלטנַא ןיב ךיא .רעּפרעק ןַײז ןוֿפ

 .שײלֿפ-שטנעמ קידנעלױֿפ ןוֿפ קנַאטשעג םעד טימ טמסרַאֿפ ןעוועג זיא

 ,שדקמ-תיב םענעדלָאג ןַײז טימ טלקניֿפעג םילשורי טָאה ףיואנביוא ןוֿפ ,ָאי

 -םערוט יד טימ ,סעילימַאֿפ עשיטַארקָאטסירַא ענַײז ןוא םילודג םינהּכ ענַײז טימ
 -עג םילשורי טָאה קינייװעניא רעבָא ,טָאטש לייט ןטשרעבייא םעד ןיא רעסעלש

 ןוא טרעקעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,םוטעמוא ,טײקנלַאֿפעצ ןוא טײקמערָא ןוֿפ טלױֿפ
 ,סעקילַאק ,סרעלטעב ,סרערָאנש ןסַאג יד ףיוא ןֿפָארטעגנָא ןעמ טָאה ,טדנעוועג
 רָאנ טָאה ןעמ ,דנַאל ןוֿפ ןלייט עלַא ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,סרעּפעלשמורַא

 ייז ןוא טָאטש רעד ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא ּפָארַא קוק ַא ןבעג טֿפרַאדַאב
 ןוֿפ לָאט ןיא ,רעיומ רעד םורַא ךעלסעג עקיצומש ןוא עגנע ,עמורק יד ןיא ןעז

 -רה ןוֿפ סנסיֿפוצ ןעז טֿפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ ,חולש לכַײט םעד םורַא ,םונהיג
 ןבָאה לודג ןהּכ ןוֿפ טכענק יד ואוו ,ןקָאטשניר יד ןיא ,ןורדק לחנ םַײב םיתזה
 ,סנֿפױהטסימ יד ףיוא ןעז טֿפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ .תונברק יד ןוֿפ לעֿפ יד ןשַאוועג
 ןוא .רעיוט-טסימ םַײב ןלַאֿפּפָא ענעֿפרָאװעגסױרַא יד ןבילקעגֿפױא ןבָאה ייז ואוו
 סָאװ ,סעקעשטַאירדָאּפ עכַײר יד טבעלעג ןבָאה סע יו ,ןטכַארטַאב וצ קיטַײצכַײלג
 עקידסוחי יד טבעלעג ןבָאה סע יו ,ןעגנולָאצּפָא יד עדנערַא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה

 ןטשרעבייא םעד ןוֿפ ןצַאלַאּפ ערעייז ןיא עיטַארקָאטסירַא-םינהּכ יד ,תוחּפשמ
 ,םיתזה-רה ןֿפױא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,רענטרעג-טסול ערעייז ןיא ,טָאטש לייט
 ךיא בָאה דנַאל םוש ןייק ןיא ,ןיינ ,ליײט-טָאטש םעַײנ םעד ןוֿפ לַאטרַאװק ןיא רעדָא
 -ַאֿפרַאֿפ ןוא םוטכַײר-סיורג ןשיװצ ןדנַאטש ןיא דיישרעטנוא ַאזַא ןענוֿפעג טשינ
 ,קלָאֿפ ןטליײװרעדסױא:טָאג םעד ןשיוװצ אקווד יו ,טײקמערָא רענעל

 -נערַא-סמ ןוא רענָאמֿפױא-סמ יד ןוֿפ טלמיוועג םילשורי ןיא טָאה םעד ץוחַא

 וצ ןעמונעג טשינ ףוס ןייק טָאה סע ,רעֿפלעהוצ רועיש ַא ןָא ערעייז טימ ןרָאטַאד
 סָאד .ןבעגּפָא טזומעג ןבָאה ןשטנעמ עמערָא יד סָאװ ,ןעגנולָאצּפָא ןוא םיסמ יד
 סָאװ ,לזייא ןַא וצ ןעוועג ןכילגעג דנַאל ןגייא ןַײז ןיא זיא קלָאֿפ עטלייוורעדסיוא
 ןטסַאל ערעייז םיא ףיוא ןָא ןֿפרַאװ םיּתב-ילעב עדמערֿפ יד ַײס ןוא ענעגייא יד ַײס
 ,טכַאמ עשימיור יד ,רימ סָאװ ,ןעגנולָאצ יד לּכ -םדוק .גידלודעג טגָארט רע ןוא
 ןעמונעגרעביא םעטסיס-רעַײטש םעד ןבָאה רימ .קלָאֿפ ןיא טנָאמעגֿפױא ןבָאה
 ,ןכרַארטעט ןוא ןגינעק עשידִיי יד ןוֿפ ץניװָארּפ רעד רעביא טֿפַאשרעה רעד טימ
 -עלקרַאֿפ וצ רעדָא ןגָאזצּפָא ךיז ךַאזרוא םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ ןוא
 קלָאֿפ ןגייא רעייז ןוֿפ ןבָאה ,ןגינעק עשידִיי יד ,ייז סָאװ ,ןעגנולָאצּפָא יד ןרענ
 -ַאװ ,ןרעלטש-ּפָאק גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טנָאמעגֿפױא ןבָאה רימ .טנָאמעגֿפױא
 -געוו ,טיורב ןוֿפ ,ץלַאז ןוֿפ ,שיײלֿפ ןוֿפ ,לטימסנבעל ןוֿפ ןעגנולָאצּפָא ,רעַײטש-רעס
 -ָאצּפָא ענעגייא עריא רעדנוזַאב עדעי ןיילַא טעטש יד ןבָאה םעד ץוחַא : ןרעַײטש
 ,לילג ןוֿפ רעמרַאֿפ ַא : ןרעַײטש-קרַאמ יד ןעמוקעג ןענַײז טציא .טריֿפעגנַײא ןעגנול
 ןַײז טכַארבעג טָאה רע רעדייא ,ןורש ןוֿפ רענטרעגנַײװ ַא רעדָא קמע ןוֿפ רעיוּפ ַא
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 -רעַיײטש יד ןבָאה ,סױרַא קרַאמ ןֿפױא לייא רעדָא ןגַײֿפ ,ץייוו ,טסביוא ,סנירג לסיב
 ,ןגעוו יד ףיוא .ןעגנולָאצּפָא יד טימ ןטקודָארּפ לסיב ןַײז ןסערֿפעגֿפױא רענָאמֿפױא
 ןעוועג ןענַײז רָאֿפרעביא:ךַײט ןדעי ַײב ,געווצַײרק ןדעי ַײב ,עיצַאטס רעדעי ףיוא
 -סיוא ףיוא םיסמ ןעמוקעגוצ ןענַײז ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טציא ,םיסכומ ןוֿפ ךעלדי;ב
 רׂשעמ רעד ,שדקמ-תיב ןרַאֿפ ןרעַיײטש יד ,ןשינעֿפרעדַאב עזעיגילער יד ןטלַאהוצ
 טָא .המודכו ,םירוכב יד רַאֿפ ,תונברק יד רַאֿפ ןעגנולָאצּפָא יד ,םינהּכ יד רַאֿפ
 -לעוו ,ןרָאטַאדנערַא עלעיצעּפס וצ ןרָאװעג ןעגנידרַאֿפ ןענַײז ןעגנולָאצּפָא עלַא יד
 טימ ןגעלֿפ עכלעוו ,םיסכומ ,רענָאמֿפיוא טימ ןבַאטש עצנַאג ןטלַאהעג ןבָאה עכ

 ןעגנולָאצ יד ןשטעווקסיוא ךעלקעז-יילב טימ ןוא קירטש עטלּפינקעג ןוא סנקעטש
 ,וק ןַײז רעמרַאֿפ םעד ןוֿפ ןעמ טָאה ,ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סָאד ןעוו ןוא .קלָאֿפ ןוֿפ
 ןעמ טָאה לָאמ טֿפָא ,ןעמונעגוצ דנַאל רעקַא רָאּפ ענַײז ,ןטרָאגנַײװ ןַײז ,לזייא ןַײז
 -רַאֿפ וצ ןעוועג רעווש ייז זיא ןֿפַאלקש רַאֿפ ,ןֿפרָאװעג הסיֿפּת ןיא ןיילַא םיא ךיוא
 בילוצ טכענק עשידִיי ןייק ןֿפױק טלָאװעג טשינ טָאה ןדַיי יד ןוֿפ רענייק ,ןֿפױק
 עלַא טָאהעג ייז ַײב טָאה טכענק רעשידִיי ַא .ערעייז ןצעזעג עשילרעטסיוא יד
 טזומעג רָאי ןטעביז םוצ םיא ןעמ טָאה לּכ-םדוק .שטנעמ ןעַי;רֿפ ַא ןוֿפ טכער
 םעד ץוחַא .טשינ רעדָא ןבעל ןצנַאג ןֿפױא טֿפױקרַאֿפ ךיז טָאה רע יצ ,ןזָאלַײרֿפ
 ,טייקכעלנעזרעּפ ןַײז טשינ ,טעברַא טֿפַאלקש םעד ןֿפױק רָאנ טנָאקעג ןעמ טָאה
 יד יַײב ןֿפױק טלָאװעג ךיז טָאה רעוו זיא .רעניול-גָאט ַא וצ ןעוועג ךעלנע זיא רע
 ןעגנַאגעגמורַא ייז ַײב םעד ןגעוו וליֿפַא זיא סע ? טכענק ןשידִיי ַא ןעגנוגנידַאב
 סָאד ."ךיז רעביא רַאה ַא טֿפױק ,טכענק ןשידִיי ַא טֿפױק סע רעווא : לטרעוו ַא
 ןייא ןוֿפ .טײקמערָא רעד ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד טרעװשַאב רָאנ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה
 -נעל ןוא סנגעמרַאֿפ ערעַײהעגמוא טלמַאזעגנָא רענָאמֿפױא-רעַײטש יד ןבָאה טַײז

 -עגסיורַא ןסַאמ עקילייצמוא ןענַײז טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא ,רעטיג ןוא ןעַײרעד
 ןוא ןייב םוצ זיב ץלַא ןעמונעגוצ ייז יב טָאה ןעמ ,סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג ןֿפרָאװ
 טשינ וליֿפַא --- ,הנויח יד ךיז רַאֿפ ןֿפַאשוצנַײא טייקכלגעמ רעדעי ןָא טזָאלעג ייז
 .,לרעֿפַאלקש ךרוד

 ןבָאה סָאװ ,ןעורמוא יד ןוֿפ לייט ַא .טֿפַאשרַאֿפ ןגרָאז עסיורג זדנוא טָאה סָאד
 ןוא טײקמערָא רעד ןעוועג ןעקנַאדרַאֿפ וצ זיא ,דנַאל סָאד טגָאלּפעג קידנעטש
 שרעייז ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,עמערָא יד ןוֿפ .םעטסיסירעײטש םעד
 טימ טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,סעדנַאב עשיטָאירטַאּפ טעדליבעג ךיִז ןבָאה ,תולחנ

 יילרעלּכ טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טכַאמ עלַאגעל יד ןבַײרטּפָארַא דלַאוװעג

 ןענַײז רעבָא ןתמא רעד ןיא ,ןטָאלעז רעדָא םיאנק ןֿפורעג ייז טָאה ןעמ .ןעלטימ
 .ףיוא לָאמ טֿפָא ,עדנזַײר יד ןלַאֿפַאב ןענַײז עכלעוו ,רעביור סעדנַאב ןעוועג סָאד

 ןקיגרעב םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןלייה ליֿפ יד .רעֿפרעד ןוא טעטש עצנַאג
 סעדנַאב יד ןגעק .טייהנגעלעג עטוג ַא ןבעגעג וצרעד ןבָאה ,לארׂשי-ץרא ןוֿפ דנַאל
 טלייטעצ ןוא עכַײר יד יב ןגעמרַאֿפ סָאד ןעמונעגוצ ןבָאה עכלעוו ,טַײלעמערָא

 ךיז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז .טֿפמעקעג סודרוה ןיוש טָאה ,עמערָא יד ןשיווצ
 ,טכַאמ רעשימיור רעד ןגעק ןלעטשנגעקַא טווּורּפעג ךיז ןבָאה ייז ,רעריֿפ עקיטומ
 עכלעוו ,םינהּכ עמערָא תונחמ ןענַאטשעגוצ לָאמ טֿפָא ןענַײז ייז וצ .לודג ןהּכ ןגעק
 סָאדלַא ןבירשעגוצ ,קלָאֿפ סָאד טרעדורעגֿפױא םזיטָאירטַאּפ רעייז טימ ןבָאה

 ,םיור ןגעק ןטסָאמרַאֿפ ךיז ןבָאה ןוא עדמערֿפ יד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד סטכעלש
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 ,טקיצַײרקעג רעריֿפ ערעייז ןבָאה רימ .ןבעגעג הצע ןַא יז טימ ךיז ןבָאה רימ רעבָא
 ,קרעמ-ןֿפַאלקש עדמערֿפ יד ףיוא טקישעגרעדנַאנוֿפ ןוא ןטכָאשעגסיוא סעדנַאב יד

 ,ןקריצ יד ןיא ןליּפש-תויח יד רַאֿפ ייז טקישרַאֿפ ,םיור ןייק
 ןבָאה טַײלעמערָא יד ןוֿפ לייט ַא רעבָא ,ןדַײלרעד וצ ןעוועג ךָאנ טלָאװ ייז טימ

 רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ,זַאטסקע ןזעיגילער רעייז ןיא גנוטער רעייז טכוזעג
 "מוא ןַא יו טשינ טכַארטַאב טײקמרָא יד טָאה עכלעוו ,עטקעס ַא ןֿפַאשעג ,עטסיוו
 ערעייז .ןבערטש זומ ןעמ רעכלעוו וצ ,טנגוט ַא רַאֿפ רָאנ ,לזמילש זייב ַא יו ,קילג

 ןכָאנ ןבעל ַא יז רַאֿפ טכַארטעגסיױא ןבָאה רעשטַײטסיױוא-ץעזעג ןוא עטנרעלעג
 ןקיטלעגרַאֿפ רעדָא ןֿפָארטשַאב סָאד .המשנ רעד ןוֿפ שינעבַיײלברעביא ןַא ,טיוט
 -ייווַצ ַא ףיוא רָאנ ,טלעוו ר ע ד ףיוא רָאֿפ טשינ טמוק סטוג ןוא סטכעלש רַאֿפ
 ,לשמל יו ,ןדִיי עקיטֿפנונרַאֿפ יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טלעוו רעטכַארטעגסיױא ,רעט
 ,טביולגעג טשינ םיתוטש יד ןיא ןבָאה ,ײטרַאּפ רעצנַאג ןַײז טימ לודג ןהֹּכ רעד

 -עג טצנרע ױזַא טיוט ןכָאנ ןבעל טייווצ ַא ןוֿפ עדנעגעל יד טָאה רעבָא קלָאֿפ סָאד

 עצנַאג סָאד ןוא ; ךַאז עטלעטשעגטסעֿפ ,עלַאער ַא ןעוועג טלָאװ סע יװ ױזַא ,ןעמונ

 רַאֿפ ךיז ןטײרבוצרָאֿפ ידּכ ,וצרעד טנידעג רָאנ טָאה טלעוו רעד ףיוא ָאד ןבעל

 רעד וצ רעמיצרעדָאֿפ ַא; :ןֿפורעגנָא סע ןבָאה ייז יו רעדָא ,טלעװ רענעי
 ןיא ,ןקינייר ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה קעווצ םעד וצ ."גנוניואוו רעסיורג
 ןייק ,ןעקנורטעג טשינ ןַײװ ןייק ןבָאה ייז ,סטכעלש ןוט וצ ןוֿפ ךיז ןטיהּפָא ןייא
 ,קינָאה ןדליװ ןוא ןגַײֿפ ףיוא טבעלעג רָאנ ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ ,ןסעגעג טשינ שיילֿפ
 ןטימ ךיז ןשיווצ טליײטעג ךיז ןבָאה ןוא ןענוֿפעג סעטסיוװ יד ןיא ןבָאה ייז סָאװ
 עמייהעג ךיז ןשיווצ טַאהעג ןבָאה ייז .דמעה םענעגייא םעד טימ ,ןסיב ןטצעל
 ןסע ןדעי טימ ןוא ,תודועס עקידתוֿפּתושב ןיא ןסעגעג רָאנ ןבָאה ייז ,ןדנַאברַאֿפ
 טַאוװירּפ רעייז ןבעגקעװַא טזומעג ןבָאה ייז .טעװַארּפעג טינָאמערעצ עזעיגילער ַא
 טשינ ןבָאה ייז .אתורבח רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ןענַײז יז רעדייא םוטנגייא
 ןוֿפ רענייא ןעוו .ןעמעלַא וצ טרעהעג טָאה ץלַא רָאנ ,ןצונַאב טשינרָאג טרָאטעג
 םענעי ַײב ןוא רעדורב ןַײז טכוזעגֿפױא רע טָאה ,ןעמוקעג טָאטש ַא ןיא זיא ייז
 ןבָאה רימ .החּפשמ ןייא יו רעדנַאנַאטימ עלַא ןעוועג ןענַײז ייז ,טניואוועג רע טָאה
 עכלעוו ,ןטנעמעלע עטסכעלרעֿפעג עמַאס יד ךיז ןריטורקער ייז ןוֿפ זַא ,טסואוועג
 ,טלדנַאהַאב עכלעזַא סלַא ייז ןבָאה רימ ןוא ןגרָאז עסיורג זדנוא ןֿפַאשרַאֿפ

 "עג ךיז טָאה סע ןוא ,ךעלעמעל יד יו טקוקעגסיוא ייז ןבָאה ףיואנביוא ןוֿפ
 טֿפַאשרעה רעד רַאֿפ ןוא טַאטש םעד רַאֿפ ךעלרעֿפעג טשינרָאג ןענַײז ייז זַא ,טכַאד
 ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז רָאט ןעמ/ :עירָאעט ַא טַאהעג ןבָאה ייז םערָאװ ,םיור ןוֿפ
 ךיז ןעמ רָאט םעד ךרוד ,טמיטשַאב טָאג ןוֿפ זיא גנוריגער עדעי ,ןליוו סטָאג ןגעק
 רעכעלרעֿפעג ליֿפ יז ןענַײז ךָאד ."גנוריגער םוש ןייק ןגעק ןלעטשנגעקטנַא טשינ
 .סרעביור-געוו יד ,סעקינווָאטנוב יד רעדייא םיור רַאֿפ ןוא טַאטש ןרַאֿפ ןעוועג
 ןוֿפ ןוא לודג ןהּכ ןוֿפ םיאנוׂש ענעֿפָא ןעוועג ןענַײז סרעביור-געוו ענעי טָא םערָאװ
 יד ןֿפרַאוװצּפָארַא -- זיא גנוטער עקיצנייא יד זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז ,םיור
 -עג ןבָאה רימ .ןֿפלעהוצ ןירעד ייז טעוװ הוהי טָאג רעייז ןוא ,טֿפַאשרעה עדמערֿפ
 .ןוט וצ ןבָאה רימ ןעמעוו טימ טסואוו

 טַײז ןייא ןוֿפ :לדיירד רעשידִיי ערטיכ ַא ןעוועג זיא סָאד -- ָאד יד רעבָא
 טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ ,טכַאמ רעד ןגעק טלעטשעגנגעקטנַא טשינ ךיז ייז ןבָאה
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 טשינ ןֿפוא םושב ןבָאה ,רעמיור יד ,רימ .חישמ רעייז ףיוא טרַאװעג ייז ןבָאה

 1 ?חישמ; זיא סָאװ .?חישמ;, טרָאװ םעד ןוֿפ גנוניימ עקיטכיר יד ןײטשרַאֿפ טנָאקעג

 ןשרעה ןוא םיור ןוֿפ הדוהי ןעַײרֿפַאב טעוו סָאװ ,גינעק רעשידַיי ַא רָאנ טשינ
 ןוא סטכעלש סָאד ןֿפַאשּפָא טעו רע ? רעַײרֿפַאב-טלעװ ַא ךיוא רָאנ ,ריא רעביא

 עיזוליא רעד טיול טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה ייז יו רעדָא ,סטוג עמַאס ןריֿפנַײא טעוו

 ןרעטיֿפ ךיז ןלָאז עלעמעל ַא טימ בייל ַא ןכַאמ טעװ רע; : רעטכיד ַא סרעייז ןוֿפ
 . -רַאֿפ טעװ רע; רעדָא ,"ןסעֿפױא טשינ עלעמעל סָאד לָאז בייל רעד ןוא ןעמַאזוצ
 ןרעדנַא ןַא ןוֿפ עיזוליא רעד טיול יצ .?סנזַײארעקַא ןיא ןדרעוװש עלַא ןעלדנַאװ
 יד יו ,דרעװש רעד טימ ןעמעננַײא טשינ טלעוו יד רע טעװ ,רעטכיד ַא סרעייז

 רעייז רעדָא רעזיילרעד רעייז זַא ,ןעמונעגנָא ! טָאג ןוֿפ טסַײג ןטימ רָאנ ,רעמיור

 טשינ עירעּפמיא עשימיור עצנַאג יד ,םיור ןַײא טמענ ,םיא ןֿפור ייז יו ,חישמ

 זיא סָאװ ,סולֿפנַײא ןשידִיי ןכרוד ,טסייה סָאד ,טסַײג ןטימ רָאנ ,דרעוװש רעד טימ

 קידנעטש בָאה ךיא ? םיור ןַײא טמענ רע ןֿפוא ןַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ,קוליח רעד רימ

 רימ טימ ןעוועג זיא לודג ןהּכ רעד ךיוא ,ןסוטָאליּפ טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא ףיורעד

 טשינ ןליוו ןוא ךעלמינּפ ןכַאמ עכלעוו ,ךעלעדִיי עמורֿפ יד טָא זַא ,ןענַאטשרַאֿפנַײא

 ןַײז ןרעטנענרעד ןוא ןחישמ רעייז ףיוא ןטרַאװ רָאנ ,םיור טימ ןטלַאה המחלמ

 .סעקיגווָאטנוב ענעֿפָא יד יוװ זדנוא רַאֿפ רעכעלרעֿפעג לָאמ טנזיוט ןענַײז ,ןעמוק

 עצנַאג "ד ןליוו רעבָא ייז ,ןבַײרטרַאֿפ הדוהי ןוֿפ רָאנ זדנוא ןליוו סעקינווָאטנוב יד

 יו !ןדַײנשַאב ןדִיי סלַא ןזָאל ןדייה עלַא ןוא ןעלדנַאװרַאֿפ הדוהי ןייא ןיא טלעוו

 ! טייגרעד הּפצוח עשידִיי יד טַײװ

 טכַארטַאב ייז בָאה ךיא .טַאהעג דנַײֿפ ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ ךיא בָאה ךעלעדיי יד

 -רעטנוא יד רַאֿפ ,גנונעדרָא רעקידנשרעה רעד ןוֿפ רערעטשעצ עטסערג יד רַאֿפ

 ןרעדנַא ןַא רעדָא םענייא ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,טייקרעכיז סמיור ןוֿפ רעבָארג

 רימ ןיא טולנ ןַײמ טָאה ,ּפָארַא ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ ףיוה-שדקמיתיב ןֿפױא ייז ןוֿפ

 -עגרעביא זיולב רעבַײל ערעייז ,טעמּכ עטעקַאנ ,ןשטנעמ עדליוו --- טכָאקעגֿפױא

 -ַאב עגנַאל טימ ,סיֿפ עסעוװרָאב ,סּפעש ַא רעדָא טרעּפמעל ַא ןוֿפ לעֿפ ַא טימ ןגיוצ

 -ָאמעגסיוא ןוא רַאד ,ןוז רעד ןוֿפ רעמינּפ עטנערברַאֿפ-ץרַאװש ,רָאה ענעסקַאװ

 טימ סױרַא ןטכַײל סָאװ ,ןגיוא עקידנענערב עשיטַאנַאֿפ טימ ,טרעצעגסיוא ,טרעג

 טקערטשעגסיוא טנעה ערַאד ערעייז טימ ןוא ,טכיל קידנקערש שילרעטסיוא ןַא

 -סיױרַא לּפמעט רעייז ןוֿפ רעטסַײג יד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,למיה םוצ זָאטסקע ןיא

 ןוא רעסייק םעד ןגיזַאב טֿפַארק רעשיטסימ רעייז טימ סָאד ןלָאז יז ןוא ,ןֿפורעג

 רעייז רַאֿפ טרָא ןכַאמ וצ ידּכ ,טלעוו רעד ןוֿפ טֿפַאשרעה עשימיור יד ןטָארסױא

 | | ,חישמ
 -ַאב סָאװ ,ןשטנעמ יוװ ןעמוקעגרָאֿפ רימ ייז ןענַײז ,ןעזרעד ייז בָאה ךיא ןעוו

 זיא קידנקערשּטָא ןוא ךעלדנעטשרַאֿפמוא ,דמערֿפ ,טלעוו רעד וצ טשינרָאג ןעגנַאל

 ױזַא ןעמוקעגסיוא םיא טלָאװ סע ןעוו ,קלָאֿפ רעדנַא ןַא .םזיטַאנַאֿפ רעייז ןעוועג

 ענַײז גנַאל ןיוש סע טלָאװ ,הנומא ןַײז בילוצ ןייטשוצסיוא ןעגנוקירעדינרעד ליֿפ
 סָאװ .ערעקרַאטש ןוא ערעקיטכעמ ףיוא ייז טשיוטעגסיוא ןוא טזָאלרַאֿפ רעטעג

 ןוא ןעוו -- טכַארטעג קידנעטש רימ ךיא בָאה --- ? טָאג רעייז ןיא סָאד ייז ןעעז

 בלַאה ,ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ףיוא קלָאֿפ םערָא קישטניילק ַא ?ןֿפלָאהעג ייז רע טָאה ואוו

 -רעטנוא ,טײזעגכרודַא תוירבדמ עקידמַאז טימ ,גרעב ענרענייטש טימ ,דנַאל טסיוו
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 יז ןוא ,ןליוו רימ ןעוו ןטערטעצ ייז ןענָאק רימ ,טכַאמ רעשימיור רעד וצ קינעט
 ןטסגרע ןַײמ טלָאװ ךיא .. .? סע זיא ןבעל ַא .ןבעל טעשטומעג ,קידעגָאלּפ ַא ןריֿפ
 -רַאֿפ טָאג רעייז יו ,לָאוטיר ןגנערטש ַאזַא ףיוא טּפשמרַאֿפ ןעוועג טשינ ףַאלקש
 -עגוצ יז ןוֿפ רע טָאה ץלַא ,טייקנייש ןייק ,עביל ןייק ,דײרֿפ ןייק .ייז ןוֿפ טגנַאל
 ןכעלדנעטשרַאֿפמוא םעד ,טייקנבעגעגרעביא יד קוק ַא טיג -- ךָאד ןוא ,טביור
 ,סױרַא םיא ןזַײװ ייז סָאװ ,עביל עטריטלַאזקע יד ,םיא ןעקנעש ייז סָאװ ,ןביולג
 -ַאב יד זיא ואוו ! ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ייז סָאװ ,גנוֿפַאלקשרַאֿפ עקיליװַײרֿפ יד
 טָאג רעייז ןוא ייז ןשיװצ זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג ןעמ טָאה לָאמ טֿפָא ? גנוניול
 ערעדנַא ַיײב טייקכעלטעג ןוא עקיביײילג ןשיווצ יװ ,ןעגנואיצַאב ןייק טשינ ןשרעה
 רעייז רָאנ ,ןעגנוטכילֿפרַאֿפ עקיטַײזנגעק ףיוא ךיוא ךיז ןציטש עכלעוו ,סעיצַאנ
 וליֿפַא ,םעלַא ףיוא טײרַאב יז ןענַײז םיא רַאֿפ ןוא ,יאנּת ןדעי ןָא זיא טָאג וצ עביל
 ָאד ,ןֿפײרגוצנָא טכַאמ סמיור וליֿפַא ,ןֿפרַאװ וצ ךיז טייהרעקידעבעל רעַײֿפ ןיא
 ,רַאֿפעג יד ןגעלעג זיא

 לילג ןוֿפ רעױּפ ַא זַא ,לָאמ טֿפָא .ייז טימ לוֿפ ןעוועג קידנעטש זיא םילשורי
 רעביא ןבילבעגרעביא ןיוש רע זיא ,םילשורי ןייק ןַײז לגר-הלוע ןעמוקעג זיא
 ןעוועג גנורעקלעֿפַאב רעמילשורי יד זיא טכיזניה רעד ןיא .בוט-םוי ןטייווצ םעד
 טַײל-עמערָא יד טּפיוהרעביא ,טַײלסדנַאל עדמערֿפ ערעייז וצ ךעלדנַײרֿפטסַאג רעייז
 טַײצ רעד ךרוד ןבָאה סעקינלגר-ילוע יד ןשיוװצ תוכָאלמ-ילעב יד .עמערָא יד וצ
 -תיב ןֿפױא .ךַאֿפ רעייז ַײב טעברַא ןגירקעג םילשורי ןיא טלַאהטנֿפױא רעייז ןוֿפ
 טָאה ,קלָאֿפ ןרַאֿפ טריוורעזער ןעוועג זיא סע ואוו ,טרָא םעד ףיוא ,ץַאלּפ-שדקמ
 זיא הכָאלמ-לעב ַא ןעוו זַא ױזַא .טרָא טמיטשַאב ןַײז טַאהעג ךעצ-הכָאלמ רעדעי
 ףיוא ףיוה-שדקמ-תיב ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ,םילשורי ןייק ןעמוקעג
 יד ןשיווצ רעבעוו יד : ךַאֿפ ןַײז רַאֿפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סע ואוו ,טרָא םעד
 יד ןשיווצ סרעכַאמ-ןטלעצעג יד ,ןדימשדלָאג יד ןשיוצ ןדימשדלָאג יד ,רעבעוו
 ענַײז טימ ןסָאלשעג טֿפַאשטנַאקַאב רע טָאה טרָאד .תוכָאלמ עלַא ױזַא ןוא ,עקירעייז
 ןוא סרעמרַאֿפ יד רַאֿפ ךָאנ זיא יז ץוחַא .טעברַא ןעמוקַאב םורַא ױזַא ןוא טַײלכַאֿפ
 רעטניה טרָא סָאד ןעוועג טמיטשַאב תוחּפשמ ערעייז טימ רעטעברַא-דרע עמערָא
 עמרָאֿפטַאלּפ-שדקמ-תיב יד עכלעוו ףיוא ,ןלַײז יד ןשיוצ ,ץַאלּפ-שדקמ-תיב םעד
 רעד רעביא םלוע ןסיורג םעד ןוֿפ גנַארדנעמַאזוצ םעד ךרוד עקַאט ןענַײז סע .טור
 ענעדישרַאֿפ ןענַאטשטנַא ,סעילימַאֿפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ םיבוט םימי יד ןוֿפ טַײצ
 .טקעטשעגנָא ערעדנַא סָאד סנייא ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןטייהקנַארק

 זיולב טשינ ןּפַאכטימ ךיוא ךיז ןגעלֿפ ןעמירגליּפ ןוֿפ םָארטש םעד טימ רעבָא
 ,ץיזַאב רעייז ןוֿפ ענעֿפרָאװעגסױרַא םירעיוּפ ,סרעייגקידייל ,רעלטעב ,טַײל-עמערָא
 -לַאזקע ,ןרענָאיצולָאװער ,רערעדורֿפױא רעלילג יד ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא ךיוא רָאנ
 ןקידנסַאּפ ַא ןענוֿפעג ןעמירגליּפ עמערָא יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעקיטַאנַאֿפ עטריט
 טרעייז ןוֿפ ענעסױטשעגסױרַא יד .טייקיטעט רעכעלדעש רעייז רַאֿפ טנעמעלע
 :עמערָא ױזַא טַאלג רעדָא ,סמ ןסיורג םעד ךרוד סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ,עלַאיצָאס
 -ַאטיגַא עכעלדעש ערעייז רַאֿפ לַאירעטַאמ רעקירעהעג רעד ןעוועג ןענַײז טַײל
 ךיא ,לודג ןהּכ ןטימ ןסיױטשנעמַאזוצ טַאהעג ןינע םעד ןגעוו טֿפָא בָאה ךיא .סעיצ
 ,םילשורי ןוֿפ ןקישסױרַא טַײל-עמערָא עדמערפ יד ףרַאדַאב ןעמ זַא ,ןטלַאהעג בָאה
 ןהֹּכ רעד .םיבוט םימי יד ףיוא זיולב ןצענערגַאב םָארטש-םירגליּפ םעד ןוא
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 "תיב רעד ןוֿפ עמַאננַײא רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,לודג
 -עטניא ןַײז ,ךיז טײטשרַאֿפ .ןייגנַײא ףיורעד טלָאװעג טשינ טָאה ,עסַאק-שדקמ
 גנורעקלעֿפַאב רעדמערֿפ רעד ןוֿפ םָארטשוצ ןרעסערג סָאװ ַא טגנַאלרַאֿפ טָאה סער
 "נגעלעגנָא עזעיגילער עכעלרעניא ןַא ןעוועג זיא סָאד .רָאי ץנַאג ַא שדקמ-תיב ןיא
 טכַאמ רעזדנוא ןיא טצענערגַאב ןעוועג רימ ןענַײז רעדייל ןוא ,ןדִיי יד ןוֿפ טייה
 .טכיזניה רעד ןיא

 ןגרָאז ןטסַײמ יד יװ ױזַא .ךַאװ רעד ףיוא ןַײז טזומעג קידנעטש ןבָאה רימ
 -ַאב רימ ןבָאה ,רעלילג עקיטסולֿפמַאק ןוא עקיאורמוא יד טֿפַאשרַאֿפ זדנוא ןבָאה

 ןכלעוו רעטנוא : ןסיוװ ןלָאז יז זַא ,עיצקעל ַא ןבעג וצ ייז ןוא ןענרעלוצנָא ייז טמיטש

 -עג סע ייז ןבָאה ,ןעורמוא ןכַאמ וצ טלעטשעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז רָאטַארוקָארּפ
 ,קיאור ןטלַאה ךיז ייז ןזומ עיצַארטסינימדַא רעזדנוא רעטנוא רעבָא ,ןוט טנָאק

 טייקכעלגעמ יד ןבעג רימ לָאז סָאװ -- טייהנגעלעג ַא טכוזעג רָאנ בָאה ךיא

 .ןענעכערוצּפָא ייז טימ ךיז

9 
 שרקמה-תיב סָאד ןוא םילשורי

 -רַאֿפ-סנבעל ןוא עדמערֿפ-סנבעל עכלעזַא ןעוועג טשינרָאג ייז ןענַײז ךָאד ןוא

 טייקטסנרע רעצנַאג רעייז ַײב .ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע יװ ,ןדִיי יד ,רעניינ
 -םימי ערעייז טַאהעג ךיז ייז ןבָאה לּכ-םדוק .ןעײרֿפ טנעקעג ךיוא ךיז ייז ןבָאה
 עטשרע ערעייז טכַארבעג ןבָאה ייז ןעוו ,טַאהעג ייז ןבָאה בוט-םוי ןייא ,םיבוט
 ןעז וצ טנַאמַא ןעוועג זיא סע .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא ןטכורֿפ ענערָאװעג ףייר
 ןוֿפ ,ןורש ןוֿפ םירעיוּפ עטלּפירקרַאֿפ יד יװ ,ּפָארַא גנוטסעֿפיָאינָאטנַא רעד ןוֿפ
 -ּפָארַא ןקידנעטש ןוֿפ סנקור עטמירקעגסיוא טימ ,ןצניװָארּפ ערעדנַא ןוא לילג

 שדקמ-תיב ןיא ערעייז ןטקודָארּפ עטשרע יד ןעגנערב ,דרע רעד רעביא ךיז ןגייב
 ,ןעמיורגלימ יד ,ןעלטייט יד : ןטקודָארּפ יד סיוא ןביילק ייז זַא ,טגָאז ןעמ .ןַײרַא
 ןוא סױרַא דלעֿפ ןיא ןעייג ייז .רעמייב יד ףיוא ךָאנ ןענַײז יז ןעוו ,ןבױרטנַײװ יד
 טימ םורַא יז ןעלקיוו ייז ןוא ףייר עטשרע יד טרעוו סע טכורֿפ עכלעוו ,ךָאנ ןקוק
 ףיוא ברעק ןיא ייז ןעגנערב טכורֿפ עקיזָאד יד ןוא ,ןמיס ַא ןכַאמ ייז ,לגַײװצ ַא
 -ַאנַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,טעטעַיּפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ .ןַיײרַא שדקמ-תיב ןיא בוט-םוי
 ןוֿפ טֿפַאשנַאמסדנַאל עדעי !טכַארבעג ןטכורֿפ יד טָאג רעייז ןבָאה ייז ןביולג ןשיט
 ךַײר ,רעדנוזַאב תונּתמ עריא טימ טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא טנגעג רעדעי
 -לָאג ַא טימ סקָא ןַא טריֿפעג ייז ןבָאה טשרע םוצ .טרָא ןייא ןוֿפ ןעמַאזוצ םערָא ןוא
 רַאֿפ טמיטשַאב ייז ןבָאה סקָא ןקיזָאד םעד .רענרעה ענַײז רעביא ןיורק רענעד
 ױזַא ןוא ,טקַאט םוצ טּפַאלקעגסיױא טָאה לקַײּפ ַא ,קיזומ טימ טײלגַאב ,ןברק ַא
 -סירַא יד וליֿפַא ,רעציזַאבטוג עכַײר יד .טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא ייז ןענַײז
 "לָאג ןיא רעטיג ערעייז ןוֿפ ןטקודָארּפ עטשרע יד ןגָארטעג ןיילַא ןבָאה ,עיטַארקָאט
 ןוא ענעיורטש ןיא -- עמערָא יד ,סעציײלּפ יד ףיוא ברעק ענרעבליז ןיא ןוא ענעד
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 ןענַײז טַײל עסיורג עלַא טימ עטמַאַאב"שדקמ-תיב יד .ךעלברעק ענעגייווצ ןיא
 תוכָאלמ-ילעב עלַא ,גנורעקלעֿפַאב רעמילשורי עצנַאג יד ןוא ,ןעמוקעגנגעקטנַא ייז

 סעקינלגר-ילוע יד ןבָאה ןוא ןסָאג יד ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה םילשורי ןוֿפ

 : .ןבוטש יד ןיא ךיז וצ ןטעבעגנַײרַא

 ןעמ .דײרֿפ רַאֿפ ןרעוו דליוװ וליֿפַא טנָאקעג ייז ןבָאה םיבוט-םימי ערעייז ןיא

 בוט-םוי ןטצנרע רעייז ןוֿפ גנַאגסױא םעד ןיא ןעז ,לשמל ,טֿפרַאדַאב ייז טָאה

 -ישדק ןלוֿפסינמיײהעג ןוֿפ םולשב ןעמוקעגסיױרַא זיא לודג ןהּכ רעד ןעוו ,רוּפּכ-םוי

 ...!ןרָאװעג טקוזינעג טָאג רעייז ןוֿפ טרָאד טשינ זיא רע ןוא םישדק

 ןהֹּכ םוצ טליֿפעג ןבָאה ייז סָאװ ,רָאי ןוֿפ ךשמ ןיא שינרעטיב עצנַאג סָאד

 "עג ןבעגרַאֿפ ןוא ןסעגרַאֿפ גָאט םעד ןיא זיא ,רעֿפלעהטימ ענַײז עלַא וצ ןוא לודג

 ,רָאטַארעּפמיא ןַא רַאֿפ יו םיא רַאֿפ עיסעצָארּפ ַא טנדרָאעגנַײא ןבָאה ייז ,ןרָאװ

 -עגּפָא לודג ןהּכ םעד ןבָאה ייז .םיור ןייק גיז ןסיורג ַא ןוֿפ קירוצ טמוק רעכלעוו

 -רַאה ערעייז טימ טײלגַאב םיא ןנָאה םייול יד ,ץנַאט ןוא גנַאזעג טימ םייהַא טריֿפ

 רעד ןוֿפ טײלגַאב םוצ טצנַאטעג םיא רַאֿפ ןבָאה הנוהּכ -יחרּפ יד ,ןטײלֿפ ןוא סע

 עשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ עיסעצָארּפ ַא ןעגנַאגעגכָאנ זיא םיא ךָאנ .קיזומ-םייול

 -ילעב יד ,עטנרעלעג ,רעשטַײטסיױא-ץעזעג יד ,טַײל עטלַא יד ,סעילימַאֿפ-םינהּכ
 רעד ןוֿפ רעניואוונַײא ענעסעזעגנַײא יד ,לבעּפ רעצנַאג רעד ,םילשורי ןוֿפ תוכָאלמ
 עקיטרַאנדישרַאֿפ ןיא :סעקינלגר-ילוע יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה טָאטש
 -םעלַאב טימ ,ןטנעמורטסניא טימ ,טנעה יד ןיא ןלעקַאֿפ טימ ,ןברַאֿפ עכַײר-רילָאק
 ,טײלגַאב םייהַא םיא ייז ןבָאה לבוי ןוא גנַאזעג טימ ,ןליּפש

 ןֿפורעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,בוט-םוי םעד ןיא ןעז טֿפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ רעדָא
 עטושּפ סָאד טכַארבעג גָאט םעד ןיא ןבָאה ייז ."ןּפעש-רעסַאװ ןוֿפ בוט-םוי רעד,

 ןָאק ןעמ ןכלעוו ,בוט-םוי ַא ןעוועג זיא סָאד .טָאג רעייז וצ ןברק סלַא רעסַאװ

 .טרינימוליא ייז ןבָאה לּכ-םדוק .גנורעַײֿפ-סוכקַאב רעזדנוא ןלעטשנגעקטנַא רָאנ
 .רעַײֿפ ןעמַאלֿפ ןיא טליהעגנַײא זיא טָאטש יד ,טניימעג טָאה ןעמ זַא ,םילשורי
 -עג ןוא רעדניק ןוא רעבַײװ יד טימ רעכעד יד ףיוא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ייז
 -נוא ןוא לייא ןיא ייז ןעקנוטעג ,רעדיילק ענעגָארטעגּפָא עטלַא ןוֿפ ןטיונק ןגיוצ
 -שדקמ-תיב ןֿפױא ןעמוקעגרָאֿפ זיא בוט-םוי רעקיטכיר רעד רָאנ .ןדנוצעגרעט
 בוט-םוי ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,קלָאֿפ סָאד טלמַאזרַאֿפ ךיז טָאה טרָאד : ףיוה
 ,רעיומ-שדקמ-תיב רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז םינהּכ יד ןוא ;ןַײז לגר"הלוע

 ,רעדיילק עקילייה עטצונעגּפָא ערעייז ןבָאה ןוא ןרעיוט יד ןוֿפ סמערוט יד ףיוא

 לייא טימ ןסָאגַאב ,ןצונַאב קעווצ ןרעדנַא ןייק רַאֿפ טרָאטעג טשינ ןבָאה ייז עכלעוו

 יט יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רעדיילק עטנערברַאֿפ יד רעטנוא .ןדנוצעגרעטנוא ןוא

 -תלכּת ןוא רוּפרוּפ סיוא ,רעבליז ןוא דלָאג סיוא ןֿפָאטש עטבעוועג-טנַאה עטסרע

 ןעױרֿפ עלעדייא רעדָא ,ןקעווצ עקיליײיה רַאֿפ ןרָאװעג טבעוועג ןענַײז עכלעוו ,לָאװ

 ןלוטשבעוו עלעיצעּפס יד ;שדקמ-תיב ןיא קנַאשעג סלַא טכַארבעג סע ןבָאה
 טעברַאעגסיוא סע ןבָאה ,ןטלַאהעג שדקמיתיּב ןיא קעווצ םעד וצ טָאה ןעמ עכלעוו

 ,ןעמַאלֿפ-רעיײֿפ יד וצ טקוקעגוצ ךיז רימ ןבָאה ּפָארַא ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ .ייז רַאֿפ

 ןרָאװעג טרעֿפטנעעגּפָא ןוא רעיומ-שדקמ-תיב רעד ןוֿפ ןביוהעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,טנערברַאֿפ טרעוו טָאטש יד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .םילשורי ןוֿפ רעכעד יד ןוֿפ

 ,דײרֿפ ןוֿפ ןעיירשעגסיוא ןוא ןעגנַאזעג ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרַאֿפ ןענַײז ןעמַאלֿפ יד
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 "תיב םעד רעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ץנעט עשיטסַאיזוטנע ןוא עדליוו ןיא
 יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .ןרעיומ יד ןשיווצ ךעלסעג יד ןיא ןוא ץַאלּפ-שדקמ

 ןוֿפ ךַײט ַא ןיא !הנוהּכ -יחרּפ יד ,ןֿפורעג ייז טָאה ןעמ יו רעדָא ,םינהּכ עגנוי

 ,ןצימ עסַײװ ןוא רעדיילק עסַײװ ערעייז טנַײשעגסױרַא ןבָאה ןעמַאלֿפ ןוא טכיל

 ץנַאט ןשימטיר ַא ןיא רעבַײל עגנוי ערעייז ןגיואווַאב ייז ןבָאה סיֿפ עטעקַאנ טימ

 יד ףיוא םייול יד ןוֿפ ןלַאבמיצ ןוא ןטיײּפמָארט ,סעֿפרַאה יד ןוֿפ טײלגַאב םוצ

 טָאה סע ןוא ןדנַאב עלַא טזײלעגֿפױא טָאה קלָאֿפ סָאד ,ןּפערט עסַײװ ענרָאמרַאמ

 -נערטש רעייז זַא ,רעסַאװ ןוא רעַײֿפ ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ,טכַאדעג לָאמטסגעד ךיז

 ןיא ,טײקמַאזנייא רענעסָאלשענּפָא ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא הוהי טָאג רעג

 רע .קלָאֿפ ןַײז טימ טשימעגסיוא ךיז טָאה ןוא ,טדײשעגּפָא םיא ןבָאה ייז רעכלעוו

 יז רע טעװ דלַאב טָא ןוא ,טסַײג םענעעזעגמוא ןַײז טימ טרוּכישעגנָא ייז טָאה

 -רָאברַאֿפ ענַײז ןיא ייז טימ ןגָארט ךיז טעוו ןוא ןקלָאװ ןקידנעמַאלֿפ ַא ףיוא ןעמענ

 קידנעטש יד וליֿפַא זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנַאגעג זיא טײקכעלײרֿפ יד ... ןעלמיה ענעג

 טקילײטַאב זיולב רָאנ טשינ ךיז ןבָאה עטנרעלעג-ץעזעג ענעוטרַאֿפ ןוא עטצנרע

 יד .טײקכעלײרֿפ רעד ןוֿפ רעריֿפנָא-טּפױה יד ןעוועג ךיוא ןענַײז ייז רָאנ ,ייז ןיא

 יו ,ןעזעגוצ ןבָאה רימ .רעדניק עקידנליּפש ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז ןבָאה עטלַא

 ,סמעלַאב טימ ןרעלגנַאשז יוװ ,ןרעַײֿפ ןעמַאלֿפ ןֿפרַאװ עטנרעלעג עקידובּכב עטלַא

 רעייז ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטנרעלעג ַא רענייא ןעוועג טרָאד זיא טּפיוהרעביא

 - ,טצנַאטעג ןדרעוװש ןשיווצ ןבָאה טַײל-עגנוי ,ליּפש-ןצנוק םעד ןיא טנכייצעגסיוא
 ףושיּכ םערָאװ ,ןזיווַאב ףושיּכ ןבָאה ערעדנַא .ןרעַײֿפ-םַאלֿפ ןשיוצ -- ךעלדיימ

 ,רעטצנרע דימּת רעד ןוא םילשורי ץנַאג ,גונעג .טנָאקעג עלַא ייז ןבָאה ןבַײרט

 טנוװָא םעד ןיא ,טגָאזעג רעסעב ,גָאט םעד ןיא זיא ץַאלּפ-שדקמ:תיב רעקירעיורט

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ (טנװָא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנורעַײֿפ-טּפױה יד םערָאװ)

 -עג רעסַאװ ןוא טנערבעג ןרעַײֿפ ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,חבזמ ןסיורג ןייא ןיא

 ןעגנערבנעמַאזוצ טלָאװעג ןטנעמעלע עכעלצעזנגעק ייווצ יד ןטלָאװ ייז יוװ ,ןסָאג

 | ,טָאג רַאֿפ ןברק ןייא ןיא

 ,םילודג םינהּכ יד ןעוועג טשינ קידריווקרעמ ןענַײז רעריֿפ עקיטסַײג ערעייז

 ןבָאה ייז .סיבר -- ןֿפורעג ייז ןבָאה ייז יו רעדָא ,רעשטַײטסיױא-ץעזעג יד רָאנ

 ןיא טביולגעג טָאה קלָאֿפ סָאד ,ןסַאמ עטיירב יד ףיוא סולֿפנַײא ןסיורג ַא טַאהעג

 ,טסייה סָאד ,זדנוא ןגעק טַאהעג טשינרָאג ייז ןבָאה ףיואנביוא ןוֿפ .טייהרעדנילב ייז

 רעייז ןיא ןשימנַײרַא טשינ רָאנ ךיז לָאז ןעמ יבַא ,טכַאמ רעשימיור רעד ןגעק

 רעייז ןוֿפ ןענַאטשַאב רָאנ זיא ןבעל ךעלרעניא רעייז יו ױזַא ,ןבעל ךעלרעניא

 הביס ןייק טַאהעג טשינ רימ ןבָאה ,ערעל יד ןשרָאֿפ ןיא ןוא טסניד ןזעיגילער

 טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק ןבָאה רימ רעבָא .ןרעטש וצ םעד ןיא ייז קשח ןייק ןוא

 ױזַא ןעזעג ייז בָאה ךיא ןעוו .ךיז ןשיווצ ןעװענַאלּפ יז סָאװ ,ןעניימ ייז סָאװ ,ןסיוו

 יו ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא סעילַאה-ןלַײז יד ןשיווצ "ךעלבלעוועג , ערעייז ןיא ןציז

 טימ לָאמ טֿפָא ,רעדיילק ערעייז ןוֿפ תיציצ עקידנּפעלשכָאנ יד טימ סיבר ערעייז

 ןטלַאה ,תואּפ עגנַאל טימ ,טגעה יד ןוא ּפעק יד ןדנוברַאֿפ סנעמיר ענרעדעל יד

 זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה -- ,גנובעגצעזעג רעייז רעביא ןריטוקסיד ןייא ןיא

 זיא סע .ךיז ןכַאמ ייז יו ,ךעלעמעל עקידלושמוא עכלעזַא טשינרָאג ןענַײז יז

 רענעלּפ טדימשעגסיוא ןרעוו סעיסוקסיד יד ַײב טרָאד זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ
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 "יא ןוֿפ ןלײצרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,תויׂשעמ יד .זדנוא ןגעק
 "מוא ןייק ןעוועג טשינרָאג ןענַײז ,ןשינעעשעג עכעלריטַאנמוא ,ענעבירטעגרעב)
 ,טרעלקעגֿפױא רעטעּפש ךימ ןבָאה רעדניק ענַײז ןוא ןנח יוװ) סעדנעגעל עקידלוש
 ,זדנוא ןגעק ןעגנושטַײטסיוא ןוא סעירָאגעלַא ךיז ןיא ןטלַאהטנַא תויׂשעמ יד ןבָאה
 ; קלָאֿפ ןשימיור ןֿפױא ןוא םיור ףיוא ,רעסייק ןֿפױא ןעַײרעלדיז ןוא תוללק ערעטיב
 סָאװ טימ ןוא ןעמוק טעװ ףוס רעזדנוא ןעוו ,ןֿפמעקַאב זדנוא סע טעװ רעוו
 טשינ טכַאמעג ךיז ןבָאה רימ .(טלעוו רענעי ףיוא ןרעוו טֿפָארטשַאב ןלעװ רימ
 ןוא -- ,ןעוועג זיא עטוג עקיצנייא סָאד .גיוא ןֿפױא ייז ןטלַאהעג רָאנ ,ןײטשרַאֿפ
 ,זדנוא ןבָאה ייז ליֿפיװ סָאװ --- ,זדנוא רַאֿפ טכַאמעג ךעלדעשמוא ייז טָאה סָאד
 טַאהעג טנַײֿפ רעמ ךָאנ רעבָא ייז ןבָאה ,טַאהעג טנַײֿפ טשינ ,טכַאמ עדמערֿפ יד
 -ייא ערעייז ןוֿפ טכַאמ רעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז רעמ ןוא טעטכַארַאֿפ רעמ ךָאנ ןוא
 ,ןשרעה ייז רעביא לָאז םיור זַא ,ןבָאה טלָאװעג רעביל לָאמ טנזיוט ןבָאה ייז .ענעג
 ,טעטכַארַאֿפ ןבָאה ייז סעכלעוו ,סודרוה זיוה סָאד יו

 -רעניא ןַא רַאֿפ סָאװ טימ ,עביל ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,רעבָא דובּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ
 ןוא -ָאי, יד --- ערעייז סיבר יד ןעקנָאשַאב ןבָאה ייז טייקנבעגעגרעביא רעכעל
 ערעייז טימ טלגנירעגמורַא ןעגנַאגעג קידנעטש ןענַײז סיבר יד !סרעגָאז-?ןיינ;
 ןבָאה םידימלּת יד .רעריֿפ-לייח עסיורג רעדָא ןגינעק יװ ,םידימלּת עקילייצמוא
 ייֵז יו ,ייז ןוֿפ טרָאװ סעדעי ןּפַאכֿפױא ,ןּפיל יד ףיוא ןקוק ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז
 ,קלָאֿפ םעניימעג ץנַאג ןוֿפ ןעוועג סיבר ןענַײז לָאמ טֿפָא .ץעזעג סָאד סיוא ןשטַײט
 עטסמערָא יד ןיא טניואוועג ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ייז ןשיװצ ןעזעג בָאה ךיא
 ענעטכָאלֿפעגנעמַאזוצ סיוא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,לדַײב ַא ןוֿפ ןטָאש ןיא ,ןטנגעג
 -ַאזוצ םידימלּת רעטרעדנוה ןוא רעגנילדנעצ ךיז ןבָאה לדַײב םעד םורַא .ןגַײוװצ
 טעברַא ןַײז ןקידנערַאֿפ טעװ רע ןעוו ,ןיבר רעייז ףיוא טרַאװעג ןוא ןבילקעגנעמ
 ןענַײז רעדיװ ערעדנַא .ץעזעג סָאד ןשטַײטסיױא ןוא ייז וצ ןײגסױרַא טעוװ רע ןוא
 / לָאמוצ ןבָאה עכלעוו ,טַײל-עמערָא עסיורג ,רעטעברַא-דלעֿפ ,רענױל-גָאט ןעוועג
 טײקטעקַאנ רעייז ןבָאה םידימלּת יד ,ךיז ףיוא שובלמ קיטכיר ןייק טַאהעג טשינ
 םענייא .טרעגָאמעגסױא ןוא טרַאדעגסױא ןעוועג ןענַײז ערעדנַא .טלעטשרַאֿפ
 ךרוד ןעזעגנָא טָאה ןעמ זַא ,טרעגָאמעגסױא ױזַא ןעוועג רע זיא ,ןעזעג ךיא בָאה
 טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ .ןסע סָאד ּפָארַא טגנילש רע יו ,זדלַאה ןַײז ןוֿפ טיוה רעד
 ערעדנַא ,ןטסַאֿפ וצ ךיז ףיוא ןעמונעג גנועזסיוארָאֿפ רעטכעלש ַא סעּפע רעביא
 -ױלַאב ןייק ייז ןבָאה ןענרעל רעייז רַאֿפ .ןסע וצ סָאװ טַאהעג טשינ טושּפ ןבָאה
 בָאה לָאמ טֿפָא --- .ךַײר יװ ןַײז טגעמעג םידימלּת יד ןבָאה ,ןעמונעג טשינ גנונ
 עלעדייא ןיא ,ךעלעזייא עטצוּפעגסיױא ףיוא ליֿפ ,טַײל עגנעמ ַא יװ ,ןעזעג ךיא
 -לעב ַא רעדָא רענױל-גָאט ַא ,ןַאמ ןעמערָא ןַא ךָאנ ןעייג ,רעדיילק עטבעוועג
 ,ןשטנעמ עגנוי ןעוועג סיבר יד ןענַײז לָאמ טֿפָא .טלַא גונעג לָאמוצ טשינ ,הכָאלמ
 וצ דובּכה תארי טימ ךיז טרעהעגוצ ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענַײז טַײל עטלַא ןוא
 -ַאב סע סָאװ ןיא ,ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .רעטרעוו ערעייז
 רָאנ טשינ ,קלָאֿפ סָאד .קלָאֿפ םעד רעביא ןבָאה ייז סָאװ ,טֿפַארק רעייז טייטש
 וצ ךיז ןרַאֿפעג עלַא ןיא ןגעווטרעייז רַאֿפ ןעוועג טיירעב זיא ,םידימלּת ערעייז
 רעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה רימ .ןסייה ןלעװ ייז סָאװ ןוט וצ ץלַא ,ןפרַאװ
 "עג ןבָאה רימ ןוא ,קלָאֿפ ןֿפױא עטנרעלעגד טֿפירש יד ןציזַאב סע סָאװ ,טכַאמ
 ,ייז ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה
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 טָאה רע .ןרָאי ןיא גנוי ךָאנ ,גנולשטש ןַײז טיול ,ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רענייא

 -גירדכרוד ,עצרַאװש ,ןעוועג רע זיא רעכיוה ַא .רעקיצרעֿפ יד ןיא ןַײז טנַאקעג

 ,דרָאב רעצרַאוװש ןַײז ןוֿפ ץנַארק םעד ןוֿפ טקוקעגסױרַא םיא ןבָאה ןגיוא שקידנעג

 .םידימלּת ענַײז ןעוועג ךַײרלָאצ רעבָא ןענַײז ,טייקגנוי ןַײז ףיוא טקוקעג טשינ

 םיא טָאה קלָאֿפ סָאד .קלָאֿפ ןיועביא טכַאמ עטצענערגַאבמוא ןַא ןסעזַאב טָאה רע

 ,ערעל ןַײז ןענַאטשַאב זיא סע סָאװ ןיא ,טשינ סייוו ךיא .טרעטעגרַאֿפ יו טעמּכ

 ןביוהעגנָא ןוא שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןיא ליומ סָאד טנֿפעעגֿפױא טָאה רע ןעוו רָאנ

 טָאטש רעד ןוֿפ ,ןסַאמ יד םיא וצ טרַאשעג ךיז ןבָאה ,ץעזעג סָאד ןשטַײטוצסיױוא

 -עגקעווַא טעברַא רעייז ןבָאה תוכָאלמ-ילעב ,ןֿפױל וצ טיא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא

 ןוא לדנַאװ ןוא לדנַאה טזָאלעגרעביא טָאה ןעמ ,םָארק ןַײז רעמערק רעד ,ןֿפרָאװ

 ,ןסעזעג זיא רע ואוו ,לבלעוועג ןַײז ןיא ,לסעג-שדקמ:תיב ןיא ןעמוקעג זיא ןעמ

  זיא רע .רעטרעוװ ענַײז וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא סָאג עצנַאג יד טרעגַאלַאב טָאה'מ

 רעייז ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,ןטנרעלעג ןסיורג ַא םענייא ןוֿפ דימלת ַא ןעוועג

 ןעועג טקילײהרַאֿפ רעייז זיא ןוא ןטַײצ סעסודרוה ןיא טבעלעג טָאה ןוא טלַא

 ןיבר ןטלַא םעד ןוֿפ גנורערַאֿפ יד ןגָארטעגרעבירַא טָאה קלָאֿפ סָאד .קלָאֿפ טַײב

 -ירָאטיױא ןסיורג ַא רַאֿפ ןַאמ-ןעגנוי םעד טנעקרענָא ןוא דימלּת ןגנוי ןַײז ףיוא

 רעווש ןַײז טשינ ,אֿפייק ףסוי לודג ןהחּכ רעד טשינ .גנובעגצעזעג רעייז ןיא טעט

 -רַאֿפ ענעי ןטָאנעג ןבָאה שדקמ-תיב םורַא טַײל עבושח עלַא יד טשינ ןוא ןנח

 ןיא גנולעטש עלעיציֿפָא ןייק ךעלטנגייא טָאה רעכלעוו ,יבר רעד סָאװ ,גנורע

 יז רעבָא ,ןירדהנס ןטיורג ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .טַאהעג טשינ לּפמעט

 .ןֿפורעג דימּת טשינ םיא ןבָאה

 -ץעזעג םעד טָא טַאהעג ביל קירעביא טשינ םיא בָאה ךיא זַא ,ןגָאז זומ ךיא

 .ןרעייז ןטנרעלעג םעד טַאהעג ןרעג טשינ םיא בָאה ךיא ,ןיינ .ןרעייז ןטנרעלעג

 ,יאּכז ןוֿפ ןוז רעד ןנחוי ,ךיז טכַאד ,ןנחוי ,ָאי ...ןֿפורעג סָאד םיא ןעמ טָאה יו

 ןעזרעד ךימ טגעלֿפ רע זַא .וינע ןסיורג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג טשרמולּכמ ךיז טָאה רע

 ןיא ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ קידנעייג ,ןרעיומ ייווצ יד ןשיװצ לסעג-שדקמ-תיב ןיא

 -- טרעקרַאֿפ ,קילב ןַײמ ןטימעגסיוא ערעדנַא יד יװ טשינ רע טָאה ,ןַײרַא טָאטש

 טָאה -- ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ הנחמ רעד טימ טלגנירעגמורַא ןַײז טגעמעג טָאה רע

 -שרע רעד ךימ ןוא ןסַאמ יד ןוֿפ טקעטשעגסױרַא ּפָאק ןטדײלקַאב-ןיליֿפּת םעד רע

 ,רענלעז ערעזדנוא ןוֿפ םענייא וליֿפַא ,ןײלַא ךימ רָאנ טשינ ןוא .טסירגַאב רעט

 ןיא .טסירגעג רעטשרע רעד רע טָאה ,עטרָאהָאק רעד ןוֿפ ןַאמ ןכעלנייוועג ַא

 יב רעבָא ,דייה ןוא דיי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק טכַאמעג טשינ רע טָאה םעד

 רע זַא ,םיא ןיא ןעזעגנָא ןעמ טָאה ,טליּפשעג טָאה רֶע סָאװ ,תווינע רעצנַאג ןַײז

 -יור רעד ןוֿפ רעסייק םעד טימ גנולעטש ןַײז טשיוטעגסיוא ןעוועג טשינ טלָאװ

 רעביא םיור ןוֿפ טֿפַאשרעה יד טשיוטעגסיוא טשינ טלָאװ רע ,עירעּפמיא רעשימ

 -עג טָאה רע .ןעגנושטַײטסיױא-ץעזעג ענַײז ןוֿפ ענייא רַאֿפ טלעוו רעצנַאג רעד

 ןוֿפ טֿפַאשרעה עכעלטלעוו עצנַאג יד יװ ,ערעל ןַײז רעקיטכיוו ליֿפ רַאֿפ ןטלַאה

 זדנוא ןוא רעטשרע רעד ןסירג טגעמעג זדנוא רע טָאה ןוא .טַאנעס ןשימיור םעד

 -רַאֿפ) םיא טימ ןַײז וצ ןדירֿפוצמוא ןבעג טשינ ךַאזרוא ןייק גנוטלַאה ןַײז טימ

 -וצקירוצ קלָאֿפ סָאד םיבוט םימי יד תעב טימעג קידנעטש ךיז טָאה רע ,טרעק

 ,טעטכַארַאֿפ זדנוא ץרַאה ןַײז ןיא רעבָא רע טָאה -- ,(גנורעדורֿפױא ןוֿפ ןטלַאה
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 רעייז ףיוא טֿפַאשקנעב טימ טרַאװעג ,סיבר עלַא יד יװ ,ייז ןוֿפ רעדעי יװ ןוא

 למיה ןוֿפ ןקלָאװ ַא ףיוא ןטַײרוצּפָארַא ןעמוק לָאז רעכלעוו ,חישמ ןטכַארטעגסיוא

 ןוֿפ רָאנ טשינ ןוא ,דנַאל ןוֿפ ןבַײרטרַאֿפ זדנוא ןוא תולייח עקידרעַײֿפ ענַײז טימ

 ןוא רעסייק םעד ןגָאירַאֿפ וצ ,ןענָאיגעל עשימיור יד ןגיזַאב ךיוא רָאנ ,דנַאל

 -וצנַייא ןוא טלעוו רעד רעביא טֿפַאשרעה סמיור ןוֿפ לֹּת ַא ןכַאמ וצ ,טַאנעס םעד

 טֿפַאשרעה יד : ןֿפורעגנָא סָאד ןבָאה ייז יו רעדָא ,טֿפַאשרעה ענעגייא רעייז ןריֿפ

 עלַאער ץנַאג ייז ַײב ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,ןביולג רעד .דרע רעד ףיוא למיה ןוֿפ

 -סיױרַא טָאה ,םינּפ שיטעקסַא גולק ןַײז ףיוא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג םיא זיא ,ןעמרָאֿפ

 יד ןוֿפ ןגירשעגסױרַא טָאה סע יװ טקנוּפ ,ןגיוא עקידנענערב ענַײז ןוֿפ טקוקעג

 ןוֿפ ןוא רעטײלגַאב ענַײז עלַא ןוֿפ תויועה עדליוו יד ןוֿפ ,רעמינּפ עשיטַאנַאֿפ

 .לבעּפ ןשידִיי ןצנַאג

 ןבָאה ייז יו גנַאל ױזַא זַא ,רעבָא ךיז טײטשרַאֿפ .ןוֿפרעד טסואוועג ןבָאה רימ

 ורוצ ייז רימ ןבָאה ,טכַאמ רעשימיור רעד וצ טעטילַאיָאל ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג
 ,ערעייז רעריֿפנָא יד ןגלָאֿפרַאֿפ וצ גולק טשינ ןעוועג ךיוא טלָאװ סע .טזָאלעג

 ךיוא רָאנ ,הדוהי ןיא ןדִיי יד ַײב רָאנ טשינ טמירַאב רעייז ןעוועג ןענַײז עכלעוו

 .עירעּפמיא רעשימיור רעצנַאג רעד ןוֿפ םוטנדִיי םעד ןשיווצ

 רעד ןיא עטעדניברַאֿפ עכעלריטַאנ ערעזדנוא זַא ,ןעזעגנַײא דלַאב בָאה ךיא

 ,עיטַארקָאטסירַא:ךיוה רעד ןוֿפ טַײל יד ןענַײז ערעֿפסָאמטַא רעכעלטנַײֿפ רעקיזָאד

 ,ײטרַאּפ ַא וצ טרעהעג ,סנקירביא ,ןבָאה ייז .ץיּפש רעד ןיא םילודג םינהּכ יד טימ

 ךיא ןעקנעד טרַא רעזדנוא וצ טרעטנענרעד ייז שיגָאלָאכיסּפ ןיוש טָאה סָאװ

 ערעייז ןוֿפ ןטײקגדישרַאֿפ יד ןרעלקרעד ןייג וצ ןזָאלנַײרַא טשינ ָאד ךיז לעװ

 ַא ןוֿפרעד רעבָא ןָאק ןעמ ,ןעוועג קיטכיוו רשֿפא טלָאװ סָאד סָאװ ,ןעײטרַאּפ

  ץקַאט ,רעמיור ,זדנוא ןבָאה ייז יצ ,טשינ סייוו ךיא .ןעמוקַאב גָאטיײװ-ּפָאק ןסיורג

 ,סייוו ךיא רָאנ ,טרעכיזרַאֿפ זדנוא ןבָאה ןטַארקָאטסירַא יד יװ טַאהעג ביל ױזַא

 טעֿפײר ַא יו ייז טָאה ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,עגַאל ענעגייא רעייז זַא

 ןייק טנָאקעג טשינ ןטלָאװ ייז ,ןַײרַא רעלַײמ ערעזדנוא ןיא ןגָארטעגוצ טכורֿפ

 -ַאב זדנוא ייז ןבָאה ,ייז רימ יו רעמ .ףליה רעזדנוא ןָא ןריטסיסקע גָאט ןייא

 ,ןבָאה טֿפרַאד

 םינהּכ עלַא יד ,ןעוועג טבילַאב רעייז ןענַײז ייז זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ םערָאװ

 -רעלעט ןוא רעֿפלעהטימ ,םינגס ,םינזח ,םיתרשמ ערעייז עלַא טימ ,םילודג

 יד ,הכולמ עשּפיה ַא ןעוועג ןענַײז ייז .ייז םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקעל

 ןגעוו ריד לעװ ךיא .ןטלַאהעג טצנרע רעייז ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,םילודג םינהּכ

 טָאה ,ךעלעדַיי ,ריא זַא ,ןגָאז רָאנ ריד ליוו ךיא .ןלייצרעד לָאמ שרעדנַא ןַא םעד

 -לדער ערעדנַא ןוא םינהּכ ,ןגינעק ערעַײַא ףיוא ןַײז וצ ץלָאטש סָאװ טשינרָאג

 ןיא גָאט ןייא ןייק טנָאקעג טשינ ייז ןטלָאװ ,רעמיור ,רימ טשינ ןעוו ןוא .רעריֿפ

 ,טכַאמ רעזדנוא ךרוד טציטשעגרעטנוא .ןריגער ןוא ןציז ןצנעדיזער ערעייז

 הלשממ יד סעקושטנַאק ערעייז טימ ןסַײמשסיױא טנָאקעג םיׂשמש ערעייז ןבָאה

 ...לָאמ שרעדנַא ןַא -- םעד ןגעוו רָאנ ,קלָאֿפ ןיא

 טשינרָאג ןבָאה ייז רעבָא ,טַאהעג טנַײֿפ םילודג םינהּכ יד טָאה קלָאֿפ סָאד

 סָאד טכַאװַאב ןבָאה עכלעוו ,יד ןעוועג ןענַײז םינהּכ יד .ייז ןגעק ןוט טנָאקעג

 ןדִיי יד ַײב ןבעל עזעיגילער עלַארטנעצ סָאד -- טסייה סָאד ןוא ,שדקמ-תיב
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 -קע רעשיזיֿפ ןוא רעקיטסַײג רעצנַאג רעייז ןוֿפ וורעג רעד ןעוועג זיא סָאד סָאװ
 -סיוא ןיוש ךָאד ןיב ךיא .עיגילער רעייז רַאֿפ טבעלעג רָאנ ןבָאה ייז ,ץנעטסיס
 ךיא ,עינַאמרעג ןיא רָאי ריֿפ סוקינַאמרעג טימ ןעוועג ןיב ךיא ,טלעוװ ַא ןעוועג
 ךיא ,ןייהר טַײז רענעי ןוֿפ ןרַאברַאב יד ןוֿפ םיגהנמ יד טנרעלעגנענעק בָאה
 יד טנרעלעגנענעק בָאה ךיא ,עקירֿפַא ןיא ,עינַאּפש ןיא ,עילַאג ןיא ןעוועג ןיב
 ןוֿפ סרעכַאמֿפושּכ ,ןעגנורעװשַאב עשיטסימ ערעייז טימ ןטּפיגע ןוֿפ רעטסירּפ
 ןייק ךָאנ רעבָא בָאה ךיא -- ,עיניסיבַא ןוֿפ רערעװשַאב-ןעגנַאלש יד ,עיעדלַאכ
 "עג ןַײז טשינ לָאז ןבעל ןיא סערעטניא ןַײז סָאװ ,קלָאֿפ ןייק ןעזעג טשינ לָאמ
 -רַאֿפ עכעלנעזרעּפ ןסינעג וצ רעדָא םינכש עכעלדנַײֿפ יד ןֿפמעקַאב וצ טעמדיוו
 ןטשרוד יד ןליֿפרעד רעדָא תורישע ןבָאה וצ ,המכח ,הרובג ןזַײװוצסױרַא ,סנגינעג
 רעייז ,ןבעל ץנַאג רעייז ,סערעטניא ןקיצנייא רעייז ןבָאה ןדִיי יד .הוואּת ןַײז ןוֿפ
 "ןייא רַאֿפ רָאנ ןעקנָאשעגקעװַא הוואת רעייז ,הרובג רעייז ,עביל רעייז ,ןטכַארט
 עטסנעלק יד ןיא ןטָאבעג ענַײז ןריֿפוצסױא ,טָאג רַאֿפ --- טֿפַאשנדײל רעקיצנייא
 ,ןלַײטעד עטסשילרעטסיוא ןוא

 ,ןבעל ןזעיגילער רעייז ןוֿפ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא שדקמ-תיב סָאד יו ױזַא ןוא
 עלַא ןוֿפ ,טעטױוװיטקַא רעצנַאג רעייז ןוֿפ טקנוּפלטימ רעד ןרָאװעג אליממ סע זיא

 טשינ ייז ןבָאה ןבעל רעדנַא ןייק לַײװ ,ןשנואוו ןוא ןטַאט ,ןעגנוטכַארט ערעייז
 רעריֿפנָא-טּפיױה רעד ןרָאװעג לודג ןהֹּכ רעד ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז זיא .טַאהעג
 רעשרעה רעשיטקַארּפ רעד ךיוא רָאנ ,סעיצקנוֿפ עזעיגילער יד ןוֿפ רָאנ טשינ
 רַאנָאיצקנוֿפ רעטסכעה רעד ןעוועג רָאנ טשינ זיא לודג ןהֹּכ רעד .קלָאֿפ ןרעביא
 טנָאקעג טָאה רע .גינעק רעטניורקעגמוא רעד ךיוא רָאנ ,ןבעל ןזעיגילער ןוֿפ
 ןצענערג יד רעסיוא וליֿפַא ןדִיי ןריטסערַא וצ ןלעֿפַאב טימ םיחילש ןקישסױרַא
 -עגּפָא ,טולב ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב טגָאנעגסיױוא קלָאֿפ ןוֿפ ןבָאה ייז .הדוהי ןוֿפ

 .רעגָאמ ןוא רַאד םיא טזָאלעגרעביא ןוא סטעֿפ טכיש עדעי םיא ןוֿפ ןדנוש
 םערָאװ ,םוטכַײר ןוא דלָאג טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג ןענַײז םילודג םינהּכ יד
 -עג ייז טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,רׂשעמ ערעדנַא ןוא ענעריובעג-טשרע סָאד ץוחַא
 םיסמ ענעדײשרַאֿפ קלָאֿפ ןֿפױא טגײלעגֿפױרַא ייז ןבָאה ,רוטַאנ ןיא ןבעגּפָא טזומ
 טזומעג ןעמ טָאה ,טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןברק רעדעי רַאֿפ .ןעגנולָאצּפָא ןוא
 ,ביוט רעדעי רַאֿפ טזומעג ןבָאה עמערָא יד ןוֿפ עטסמערָא יד .ןבעג טלעג-לּפמעטס
 רַאֿפ ,ןַײװ רַאֿפ ,לייא טרָאװק רעדעי רַאֿפ ,לטעלב-קעמש לקיטש ןעדעי רַאֿפ
 ,טָאג רַאֿפ חבזמ ןֿפױא טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעסַאװ רַאֿפ ןליֿפַא ןוא ץלָאה
 רעייז ! תונברק יד ןוֿפ שײלֿפ סָאד טנַײה .ןבעג םינהּכ יד רַאֿפ ןעגנולָאצּפָא ערעייז
 לָאמַא ,סטעֿפ לקיטש ַא ,טולב לסיב ַא ןברק ןוֿפ ןבעגעגּפָא רָאנ ייז ןבָאה טָאג
 .ךיז רַאֿפ ןעמונעג םילודג םינהּכ יד ןבָאה עקירעביא סָאד ,שיײלֿפ לקיטש ַא ךיוא
 עכלעוו ,תוחּפשמ רָאּפ ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז תורׂשעמ עלַא יד
 טָאה שדקמ-תיב סָאד סָאװ ,סעלעטש עכיוה יד טלייטעגנַײא ךיז ןשיווצ ןבָאה
 ןטלַאהעג ןענַײז תוחּפשמ עקירעדינ ןוֿפ םינהּכ עכעלנייוועג יד .ןבעג וצ טַאהעג
 ,שדקמ-תיב ןיא טעברַא רעד וצ טצונעגסיוא ןעמ טָאה ייז ,טײקמערָא ןיא ןרָאװעג
 .טעברַא עצרַאװש יד ןוטעג ןבָאה סָאװ ,ןֿפַאלקש-לּפמעט ןימ ַא ןעוועג ןענַײז סָאד
 ןענַײז ייז ,סרערעדורֿפױא ליֿפ םינהּכ עמערָא יד ןשיווצ ןעוועג ןענַײז ,סנקירביא
 גָאלּפ רעזדנוא טַאהעג ןבָאה רימ .טנוב ןוֿפ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג לָאמ טֿפָא
 .צלָא ןוֿפ הביס יד ןעוועג זיא טײקמערָא יד .טַײל-עמערָא יד טימ םילשורי ןיא
 ,ןלייצרעד טציא ריד ךיא ליוו םעד ןגעוו ןוא ,ןטנוב
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10 
 ןנח ןב ןנח

 ןהּכ ןוֿפ םיֿברוקמ עלַא ןוֿפ רעמ זַא ,גנוגיײצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 יד ףיוא סולֿפנַײא ןטסערג םעד ,ןנח ,רענַײז רעגָאװש רעטסגנִיי רעד טָאה לודג

 עתמא יד ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .שדקמ-תיב ןוֿפ ןעגנוריֿפ ןוא ןטֿפעשעג
 -סגילק רעד ןעוועג רָאנ טשינ זיא ןנח ןב ןנח רעד טָא .ןיורט םעד רעטניה טכַאמ
 .רעדירב ענַײז עלַא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעמ טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ ,רעד ךיוא רָאנ ,רעט
 -ייא רָאי ַא ןַײז טלַא טנָאקעג לָאמטסנעד טָאה רע) ןעוועג זיא רע יוװ גנוי ױזַא

 -עג זיא רע ןוא ליוװ רע סָאװ ,טסואוועג רע טָאה ,(רעמ טשינ ,קיצנַאװצ-עקיג
 -על יװ םיא עז ךיא .סנגיובנלע עטײרּפשעגרעדנַאנוֿפ טימ ליצ ןַײז וצ ןעגנַאג
 טרַאה ןַײז ;:םירֿבא עטרילוקסומ עקרַאטש טימ ,רעכיוה ַא :רימ רַאֿפ קידעב
 ,ןילּפיצסיד רעשיטעלטַא רעגנערטש ןיא ןגיוצרעד זיא סָאװ ,בַײל ןטענקעגסיוא
 -עג ץרַאװש עקידנצָארּפש ץרוק ןַײז ; רָאה עצרַאװש רעדלעוו טימ טקעדַאב זיא
 ,רעריזירֿפ ןשיאעדלַאכ ןטינעג ַא ןוֿפ ןטכָאלֿפעג ןוא טגעלֿפעג ןייש ,דרָאב עטכיד

 ןַײז ןעמונעגמורַא ןוא ןקָאל עצרַאװש ,ערעווש ענַײז טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה
 טָאה ץנַארק ןטקידרעבַאב םעד ןוֿפ .דלַאװ ןקידעכעטש ַא טימ יוװ םינּפ ןכעלגנעל

 -רַאֿפ קע ריא טימ טָאה סָאװ ,זָאנ עגנַאל עקידרֿפוש עקיטכעמ ַא טקוקעגסױרַא
 -גַײא ףיט ךיז טָאה ןרעטש רעכיוה רעקיצנַאלג ןַײז .ןּפיל עניילק ענַײז טנטָאש
 עגנערטש רעטנוא טצישַאב רעכיז ,ןגיוא ענַײז .רָאה ּפָאק ןטכידעג ןַײז ןיא ןטינשעג
 ןוא טקוקעג הּפצוח רעקידנרעדָאֿפסױרַא טימ ןבָאה ,רעטָאֿפ ןַײז יב יו ,ןעמערב
 ןיא ןעוועג זיא רע ...ךיז רַאֿפ געוו ַא קילב ןצרַאװש רעייז טימ טרעיובעגסיוא
 ךָאנ םיא ןיא ןגירשעג טָאה ץלַא ,עיגרענע עטריסנעדנָאק קיטש ןייא ןצנַאג
 -עג ךיז ןטלָאװ ייז יו ,טסױֿפעג ןעוועג קידנעטש ןענַײז טנעה ענַײז ; טייקיטעט
 ןעוועג זיא דילג רעדעי ןַײז ,ןעַײרשּפָא םוצ --- ליומ ןַײז ,ןרעוװּפָא ןייא ןיא ןטלַאה
 ךרוד ןרירוצנָא םיא ןעוועג גונעג זיא סע .טייקטיירג רעטריזיליבָאמ ןיא ןטלַאהעג
 ,רעדילג ענַײז עלַא זַא ,קילב ַא רעדָא טרָאוװ ַא ןוֿפ גנורירַאב רעטכייל רעזיולב ַא

 יו ןלעטשֿפױא ךיז ןלָאז ןטסַאקטסורב םענעסקַאװַאב טכידעג ןַײז ןוֿפ רָאה עדעי
 .ףמַאק םוצ טיירג ,רעדיילק ענַײז ךרוד ןכעטשכרודַא ןוא ןזיּפש

 -ורי ןיא טכַײל טשינ זיא סע .ליֿפ טימ ןוא ךס ַא ןעוועג זיא ןֿפמעק וצ ןוא
 לגנִיי סָאד ןוא ,לודג ןהּכ םַײב ַײס ,זדנוא ַײב ַײס טכַאמ יד ןטלַאהוצנַײא םילש

 -סױרַא טָאה סָאד ,ןעזעגנָא םיא ףיוא ןעמ טָאה סָאד --- קיטשרוד:טכַאמ ןעוועג זיא
 רעד ןעוו רעבָא .רעטָאֿפ ןַײז ַײב יו טקנוּפ ,ןָאזרעּפ רעצנַאג ןַײז ןוֿפ ןגירשעג
 ,טייקידלודעג רערטיכ טימ ןטרַאוװסיוא טשרוד:טכַאמ ןַײז טנָאקעג טָאה רעטלַא
 רעד רַאֿפ ךיז טָאה רע -- ,טנרעלעג םיא ןבָאה ןעגנורַאֿפרעד עגנַאל ענַײז סָאװ
 סָאװ ,גנוטלַאװרַאֿפ רעליוויצ רעד טימ ןענעגונגַאב טזָאלעג ןַײש רעכעלרעסיוא
 "מוא וצ ןוא גנוי וצ ןעוועג ןוז רעד זיא --- ,טזָאלעגרעביא םיא טָאה םעדייא ןַײז
 -גריגער םעד ,רעגָאװש ןֿפױא טכוזרעֿפײא ןַײז ןטלַאהַאבסיױוא ןענעק וצ ןרַאֿפרעד
 ,לודג ןהּכ ןקיד

92 



 ןגרַאק םעד ןיא וליֿפַא ,רעסַאװ ליֿפ ךָאנ טעװ סע זַא ,טסואוועג טָאה רע

 ןבָאה סע .טכַאמ רעד וצ ןכיירגרעד טעװ ר ע זיב ,ןסילֿפּפָא ,"חלשה, לכַײט

 ןרעו וצ עיציבמַא סנעמעוװו ,רעדירב ערעטלע ַײרד טרַאװעג םיא רַאֿפ ךָאנ

 טלָאװעג טָאה עטַאט רעד ךיוא .ענַײז יו רענעלק ןעוועג טשינ זיא םילודג םינהּכ

 ןיוש טָאה ,רזעילא ,רעטסטלע רעד עכלעוו ןוֿפ ,ןיז ףניֿפ ענַײז עלַא ןבעלרעד

 רעדיילק עקילייה יד ןיא ןוטעגנָא ןעז וצ -- ,טמַא ןכיוה םעד טדיײלקַאב טַאהעג

 טעז סע ןוא גנַאל וצ עלעטש יד םעדייא ןַײז ןָא רעבָא טלַאה ,ונ ,לודג ןהּכ ןוֿפ

 -ַאווש עקידנטרַאװ ענַײז וצ יז ןטערטּפָא ןגעוו ןרעלק לָאז רע זַא ,סיוא טשינרָאג

 יז לָאז רע זַא ,סיורג וצ ץייר ריא ןוא קיטכעמ וצ ןעוועג זיא עלעטש יד .טרעג

 ןשיווצ רעבירעד זיא .החּפשמ רעקידנטרַאװ רַאֿפ וליֿפַא ןעמױרּפָא ןליוו ןטוג ןטימ

 ןהּכ ןקידנריגער םעד ,םענַײז םעדייא םעד ןוא ןנח ןערטיכ ןטלַא םעד ,רעווש

 םידסח יד ןעניוועג וצ ףמַאק ַא טײהרענעטלַאהַאב ןעגנַאגעגנָא ,אֿפייק ףסוי לודג

 ןטלַאהעגנַײא זיא הנוהּכ יד זַא ,ןסייהעג סע טָאה ףיוא ןביוא ןוֿפ ,ןסוטַאליּפ ןוֿפ

 ןייא ןיא ןסָאלֿפעג ןענַײז ןטֿפנוקנַײא יד ,טלגערעג ןטֿפעשעג יד ,החּפשמ רעד ןיא

 ךיז ןעמ טָאה םורַא ןטניה רעבָא .ּפָאט ןייא ןוֿפ ןסָאנעג ןבָאה עלַא ןוא עסַאק

 סָאװ ,טלעג-דחוש ןוא תונּתמ ןוֿפ געיעג םעד ךרוד עלעטש יד טרירוקנָאקעגסיוא

 -נַא ןייק סוילעטיוו רעטלַאהטַאטש םוצ ,רָאטַארוקָארּפ םוצ טקישעג טָאה ןעמ

 טוג ַא ןגָאז ןענָאק עכלעוו ,תוכלמל'יֿבורק טייק רעגנַאל רעד וצ ןוא עכָאיט

 ןוא ליטש יװ ,אֿפייק ףסוי רעליטש רעד ,ןלַאֿפרַאֿפ ןעוועג זיא סע רָאנ ,טרָאװ

 יד םיא רַאֿפ ןריֿפ רעווש ןַײז טזָאלעג ןוא ןעמונַאב טשינ ךיז טָאה רע קיאור

 תונּתמ ענַײז ,ןנח ןטלַא ןוֿפ ןעוועג רערטיכ ךָאנ רעבָא רע זיא ,ןטֿפעשעג עליוויצ

 -- עירַאזעצ ןייק ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,דלָאג ןוֿפ טכיוועג יד ,רעטעֿפ ןעוועג ןענַײז

 -עג טשינ טָאה לודג ןהּכ רערעדנַא ןייק סָאװ ,סָאד ןזיװַאב טָאה רע ןוא .רערעווש

 סוטָאליּפ סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד עלעטש יד ןטלַאהוצנָא : ןזַײװַאב טנָאק

 ףמַאק םעד .ןכַאמ וצ ןעוועג טשינרָאג זיא קיֿפױלרָאֿפ ,טכַאמ רעד ַײב ןעוועג זיא

 -עג רע טָאה ,ןעמענֿפױא טנָאקעג טשינ ןנח טָאה רעגָאװש םענעגייא םעד ןגעק

 ,סַאלק ןַײז רַאֿפ ,עטקעס ןַײז רַאֿפ טכַאמ יד ןטלַאהנַײא רַאֿפ ףמַאק םעד טריֿפ

 ...החּפשמ ןַײז רַאֿפ

 ןַײז ןוֿפ טנשריעג רעדירב ענַײז ןוֿפ רעמ טָאה רעכלעוו ,ןנח רעגנוי רעד

 ןיא יו םילשורי ןיא זַא ,ןעזעגנַײא דלַאב טָאה ,ןריגער רַאֿפ שוח םעד רעטָאֿפ

 ךרוד ןטלַאהנָא רָאנ לודג ןהּכ ןוֿפ טמַא םעד ןעמ ןָאק ,טָאטש רערעדנַא רעדעי

 ןֿפוא ןשירחוס ןייר ַא ףיוא ןריזינַאגרָא וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ; םוטכַײר

 -ָארּפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןוא האוֿבּת ןוֿפ ?לטנעצ; סָאד ,לודג-ןהּכ ןוֿפ ןטֿפנוקנַײא יד

 םוצ ךעלסילשסיוא טרעהעג ,ןהֹּכ םעד ןבעגּפָא טסייה ץעזעג סָאד סָאװ ,ןטקוד

 ןגונגָאב ךיז ןזומ םינהּכ ערעדנַא עלַא ,החּפשמ ןַײז וצ ןוא לודג ןהּכ ןקידנריגער

 ןטֿפנוקנַײא עלַא .תונברק יד ןוֿפ רעביא ייז טבַײלב סע סָאװ ,ןטשער יד טימ ןזָאל

 סָאד .ליוו רע סָאװ ייז טימ ןוט ןָאק רע ןוא לודג ןהֹּכ םעד ןרעהעג םינהּכ יד ןוֿפ

 -טַאוװירּפ סלודג ןהֹּכ םעד זיא סָאד ,טיורב קילייה ןייק רעמ טשינ זיא ?לטנעצ,

 -רה ןֿפױא ,לודג ןהּכ ןוֿפ ץיזַאב םעד ףיוא טנֿפעעג ןרעו רעבלעוועג .םוטנגייא

 טרָאד .ןנח זיוה םעד ןוֿפ רעבלעוועג יד -- "ןנח תיבד תוינח, ייז טֿפור ןעמ .םיתזה

 סָאװ ,ןטקודָארּפ עלַא ןוֿפ רׂשעמ רעד ,"לטנעצ; סָאד טריטרָאּפסנַארט טרעוו ןיהַא
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 ,קלָאֿפ ןקירעגנוה םעד טֿפױקרַאֿפ טרעו סע ןוא שדקמ'-תיב ןיא טגנערב ןעמ

 וצ טריטרָאּפסנַארט רָאג טרעוו סע רעדָא ,זַײרּפ ןרעכעה ַא טלָאצַאב סָאװ םעד

 ,קרַאמ-טלעוו ןֿפױא תואוֿבּת יד ןעגנערב וצ ידּכ ,ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ סנֿפַאה יד

 -ייה זיא "לטנעצ/, סָאד זַא ,םישורּפ יד ןוֿפ רעזדלעה יד סיוא ךיז ןעַײרש םניחב

 -ערעצ עלעוטיר עסיוועג רעטנוא ,םינהּכ יד ךרוד רָאנ ןָאק סע ןוא טיורב קיל

 זיא סע ,סע טֿפױק ןוא טמוק קלָאֿפ עקירעגנוה סָאד .ןרעוװ טרעצרַאֿפ ,סעינָאמ

 יװ ,ךיז טקיטיינ שדקמ-תיב סָאד עכלעוו ןיא ,ןטקודָארּפ יד .םוטנגייא-לודג ןהּכ

 עטסלדייא יד ;ןברק-סגנוקינייר םעד וצ רעצכעטַײרק ,טיורב ןקיליײה ןרַאֿפ לעמ

 עשיטפיגע עטסטכוזעגסיוא יד ;ןלייא יד סיוא טסיוטש ןעמ עכלעוו ןוֿפ ,םימׂשב

 ,ןעױרֿפ יד ןוֿפ ןלוטשבעוו יד רַאֿפ רוצ ןוֿפ ןלָאװ:רוּפרוּפ עטברַאֿפעג ,ןסקַאלֿפ

 -- שדקמ:תיב ןרַאֿפ ןתכורּפ יד ,םינהּכ יד רַאֿפ רעדיילק יד סיוא ןבעוו עכלעוו

 םעד ךרוד ןרעוו טלעטשעגוצ רָאנ ןענָאק ןוא ןטקודָארּפ עקילייה ץלַא ןענַײז סָאד

 םעד ךָאנ ןברק סלַא ןעגנערב ףרַאדַאב ױרֿפ עדעי סָאװ ,ןביוט יד טציא .לודג ןהּכ

 רענייא רעדעי סָאװ ,ןבױט-רקֿפה ןייק טשינ ןענַײז סָאד ,דניק ַא ןוֿפ טרובעג

 ,ןֿפוױקרַאֿפ וצ ןַײרַא טָאטש ןיא ןעגנערב ןוא לגױֿפ ןעַײרֿפ םעד יװ ןּפַאכ ייז ןָאק

 ןַײז טשינ םומ ןייק לָאז סע זַא ,ןטיהעגּפָא ,טגעלֿפעג טוג ,ןייר ןַײז ןזומ ןביוט יד

 םעד וצ ןרעוו טעװעדָאהעג ןזומ ייז ,ןסע טשינ ךַאז ענהֿפרט ןייק ןלָאז ייז ,ייז ןיא

 ןרעוו ןביוט יד .ןביוט רַאֿפ רעזַײה-טכיצ טגײלרַאֿפ ןרעוו לודג ןהּכ ןוֿפ ןוא .קעווצ

 ןענָאק ןביוט יד רָאנ ןוא ,ןנח זיוה ןוֿפ רעבלעוועג יד ןיא טכַארבעג גָאט ןדעי

 "נַא ןייק ,ןעױרֿפ יד רַאֿפ גנוקינייר ןוֿפ ןברק סלַא ןהּכ ןכרוד ןרעוו ןעמונעגנָא

 רָאנ טלעטש ןעמ סָאװ ,זַײרּפ םעד ייז רַאֿפ ןעמענ ןָאק ןעמ ןוא ,טשינ ערעד

 יז זַא ,ןברק-סגנוקינייר ןרַאֿפ זַײרּפ םעד ןבעג טשינ טעװ ױרֿפ עכלעוו ןוא .סיוא

 ןָאק טַײצ רעד טימ ...ןריֿפוצסױא עיסימ עכעלבַײװ ריא ןרעוו קִיעֿפ קירוצ לָאז

 ,סיורג רעייז טרעוו ןביוט ןוֿפ ףרַאדַאב רעד ,ןרעטײרברַאֿפ ץעזעג םעד ךיוא ןעמ

 םענרעבליז ַא ןוֿפ ףױרַא ןעילֿפ ייז ןוא ,זַײרּפ רעד טגַײטש ףרַאדַאב םעד טימ ןוא

 ,ןביוט ענייר םימומ ןָא רָאּפ ַא רַאֿפ רניד םענעדלָאג ַא זיב

 ךיז טזָאל סע סָאװ ,רעטעּפש ןעז טעװ ןעמ ,ןביוט טימ ןָא ןעמ טבייה ןבייה

 ןוֿפ לעֿפ יד טימ לדנַאה רעסיורג ַא ןָא טייג לַײװרעד .ןסקָא ןוא ןסּפעש ןוֿפ ןכַאמ

 ,ךיז רַאֿפ וצ טמענ לודג ןהֹּכ רעד עכלעוו ,תונברק יד

 טָאטש ןייק ןיא .ןשיוט-טלעג טימ ןכַאמ רעבָא ךיז טזָאל טֿפעשעג רקיע רעד

 עכלעוו ,ןדַיי יד .םילשורי ןיא יו טלעג טימ טלדנַאהעג ליֿפ ױזַא טשינ טרעוו

 טימ טימ ןעגנערב ,לֿבב ןוֿפ ןוא ןצניוװָארּפ עשימיור עטלַא יד ןוֿפ לגר הלוע ןענַײז

 ןגעקַא ,םילשורי .טעטש ערעייז ןיא טגערּפעג ןרעוו סָאװ ,רעטלעג ײלױועלּכ ךיז

 וצ טשינ ןבױלגרעבַא םעד בילוצ :טלעג ןגייא ןייק טשינ טָאה ,הדוהי ץנַאג יו

 ןגערּפ וצ טביולרעד טשינ ָאד זיא ,היח רעדָא שטנעמ ןוֿפ גנודליבּפָא ןייק ןדלוד

 ןוא רוצ --- לארׂשי-ץרא ןיא טעטש עשיצינעֿפ יד ןיא יו ,תועבטמ ענרעבליז ןייק

 ,זוטורּפ ענעזדנָארב ןוא ענרעּפוק טימ ןזָאל ןענעגונגַאב ךיז ןזומ ןדִיי יד ; ןודיצ

 ךיורבעג ןלעוטיר םעד ןעמוקוצכָאנ ידּכ ןוא ,סױרַא ןבעג ןרָאטַארוקָארּפ יד סָאװ

 -מיס עזעיגילער עשידִיי רעדָא ןטכורֿפ ןוֿפ ןטנעמַאנרָא ךיז ףיוא רָאנ ייז ןגָארט

 ןלָאצוצנַײא ֿביוחמ זיא דיי רעדעי סָאװ ,שדקמ-תיב ןרַאֿפ ןעגנולָאצּפָא יד ,ןלָאב

 רָאנ יװ ,ןעמונעגנָא טשינ טלעג רעדנַא ןייק ןיא ןרעוו ,רדָא ןט15 ןזיב ןט10 ןוֿפ
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 יד סָאװ טקוקעג טשינ ,הריט טָאטש עשיצינעֿפ יד טגערּפ סע סָאװ ,סעמכַארד ןיא

 סָאװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד .טרַאקלעמ טָאג ןוֿפ הרוצ יד ךיז ףיוא טגָארט עמכַארד

 ןבָאה טציא זיב .לקש רעשידִיי רעד סָאװ רעבליז גָאװ עבלעז יד טָאה עמכַארד יד

 ןנח רעבָא ,טַײל-לסקעװ עטַאװירּפ ַײב טלעג רעייז ןשױטנַײא טנָאקעג ןדִיי יד

 -תיב ןוֿפ לָאצּפָא םעד רַאֿפ קיטיינ זיא סָאװ ,עמכַארד עש'הריט יד זַא ,ןַײא טריֿפ

 טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,ךעלשיט-לסקעוו ענַײז לב ןשיוטנַײא רָאנ ןעמ ןָאק ,שדקמ

 דלַאב ןוא .שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןטשרעדָאֿפ םעד ןיא ןשטנעמ ענַײז ןוֿפ ןלעטשֿפױא

 -ןביוט יד ןוֿפ למוט טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא ץַאלּפ-שדקמ-תיב רעצנַאג רעד זיא

 ןשילַאטנעירָא ןַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה ןוא רעשיוט-טלעג יד ןוא רעלדנעה
 .רָאזַאב

 סָאד ןכַײלגרַאֿפ יז ןוֿפ לייט ,קלָאֿפ ןטהלװעַאב ןרַאֿפ ןָא ךיז ןעמענ םישורּפ יד

 !ביג -- ?!:ֿבה !ֿבה; :ןעַײרש ןייא ןיא טלַאה עכלעוו ,היח ַא ןוֿפ ליומ םוצ חבזמ

 ןהֹּכ רעד טריגער זיוה סטָאג ןיא רעבָא ,קלָאֿפ סָאד טמערָארַאֿפ ןוא ...!ביג

 | ...סננח עדייב יד ,רעגָאװש רעד ןוא רעווש רעד ןריגער סע -- ןייג ,לורג

 ,דנַאל ןיא החּפשמ עטסקיטכעמ ןוא עטסכַײר יד ןנח זיוה סָאד טרעוו דלַאב ןוא

 ןהּכ ןוֿפ ןָאֿפ רעד רעטנוא ןֿפיש ,םוטכַײר רעייז רעביא םורַא ןעייג סעדנעגעל

 ,תואוֿבּת ,עטקלַאװעג ןוא עיור ,תונברק יד ןוֿפ לעֿפ יד םימי יד רעניא ןריֿפ לודג

 ןנח זיוה סָאד טגָאמרַאֿפ טעטש עצנַאג .סנֿפַאה ערעדנַא וצ ןענַײװ ןוא ןלייא

 ןֿפױא רעבלעוועג יד יװ ,ןעגנומענרעטנוא עכַײר ליֿפ ןוֿפ --- ןיוש טדערעגּפָא

 סיוא ןסיוטש ייז עכלעוו ןיא ,ןלימ-לייא ענעגייא ערעייז ךיוא ןבָאה ייז ; םיתזה-רה

 דלַאב .שדקמ-תיב ןוֿפ ךיורבעג םעד רַאֿפ ןטריבלייא ענעגייא ערעייז ןוֿפ לייא
 רועיש ַא ןָא טימ דנַאל ןוֿפ הלשממ רעסיורג רעד וצ ןנח זיוה .סָאד סיוא טסקַאװ

 -יא רעעזֿפױא ,םיסמ ןוֿפ רענָאמֿפױא ,רעריסַאק ,ץעזעג ןוֿפ רעריֿפסיױא ,םידיקּפ

 -ַאב סָאװ ןענָאיּפש ,שדקמ-תיב ןרַאֿפ ןעגנולָאצּפָא-רעַײטש ןוא תונברק יד רעב

 סָאד ןגָאלש עכלעוו ,םיׂשמש רעמ ךָאנ רעבָא ,רעגריב ןדעי ןוֿפ טירט יד ןכָאװ

 סָאד זַא ױזַא ,ַײלב טימ ןדנובעגנָא סעקושטנַאק ןוא ןשטַײב ,רעטיר טימ קלָאֿפ

 ןוא טומ וצ ךיז סע טיג םירדח ירדחב ןוא ךָאי רעייז רעטנוא טצכערק קלָאֿפ

 .רעדיל-טָאּפש טגניז

 -ןעמַאזוצ רעמ ךיז טזָאל ןַאמ-ןעגנוי םעד טימ זַא ,ןעזעגנַײא דלַאב בָאה ךיא

 ןוא עיגרענע ןַײז ךרוד .החּפשמ ןַײז ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ יו ןטעברַא

 -- רע זיא שוח ןשיטקַארּפ ןַײז בילוצ ךיוא יװ ,רעטָאֿפ ןֿפױא סולֿפנַײא ןַײז ךרֹוד

 ןעמ ןעוו ןוא ,שדקמ-תיב ןוֿפ רעריֿפנָא רעתמא רעד --- לודג ןהּכ רעד טשינ ןוא

 ןַאמ-ןגנוי םעד ךרוד ןוט רָאנ סע ןעמ ןָאק ,םילשורי ןיא ןריֿפכרוד סעּפע ליוו

 עלַא ןוֿפ שזַארוק רעמ ןוא טומ רעמ טַאהעג רע טָאה ,טכַאמ ןַײז ץוחַא םערָאװ

 | ,רעדילגטימ-החּפשמ ענַײז

 ןַײז יוװ .זדנוא וצ טנעָאנ טכַאמעג םיא טָאה גנוסַאֿפֿפױא-עיגילער ןַײז ןיוש

 יד וצ ,ײטרַאּפ רעטרעלקעגֿפױא רעד וצ טרעהעג רע טָאה גנובעגמוא עצנַאג

 רעד רעביא ןכערּפשעג טריֿפעג לָאמ טֿפָא ןַאמ-ןגנוי םעד טימ בָאה ךיא .םיקודצ

 טָאה סָאד סָאװ ,םישורּפ יד ןוא ייז ןשיווצ קוליח םעד רעביא ,עמעט רעקיזָאד

 ,רע טָאה ןכערּפשעג-טַאוירּפ ןיא ןוא ןטעקנַאב ףיוא ,טריסערעטניא רעייז ךימ

 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןעקנַאדעג טכַארבעגסױרַא ,הֿביֿבס עצנַאג ןַײז סגקירביא יו
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 רע טָאה טלמונַא .ןבעל ןגעוו גנוסַאֿפֿפױא רענעגייא רעזדנוא טימ גנַאלקנַײא ןיא
 ןטֿפעשעג ענַײז ןיא ןַײרַא ךיז טשימ ןעמ זַא ,ביל טשינ טָאה טָאג -- : טגָאזעג רימ

 ןעַײרֿפ ןבעגעג םענייא ןדעי טָאה רע .םיתועט ענַײז ןריגירָאקסיױא טייג ןעמ ןוא

 -עג טשינ סע טסיב וד ביוא .ןֿפַאשַאב םיא טָאה רע יו רעסעב ןרעו וצ ןליוו

 -שטנעמ טימ ןוא ,טרָא ןקיטכיר םעד ףיוא ךיז טסניֿפעג וד זַא ,סע טסייה ,ןרָאװ

 -נַא םעד ןעשטומעלַאב רָאנ טסעוװ וד ,ןכַאמרעביא טשינרָאג וטסעװ ףליה רעכעל

 ןענַײז םעד ךרוד .טגײלעגֿפױרַא םיא ףיוא זיא סָאװ ,טעברַא יד ןוט וצ ןוֿפ ןרעד

 ,ײטרַאּפ עשירענגעק רעזדנוא סָאװ ,ץעזעג ןוֿפ ןעגנורעגנירגרַאֿפ עלַא ןגעק רימ

 יו ףַאלקש ַא ןרעוו ןריובעג טנָאקעג טלָאװ וניבר השמ .,ןַײא ןריֿפ ,םישורּפ יד

 ערעדנַא עלַא טימ ןרעוו ןעקנירטרעד טנָאקעג רעדָא םירצמ ןיא ןדִיי ערעדנַא עלַא

 ;ןעקנורטרעד לעֿפַאב סהערּפ ףיוא ןבָאה סרעטומ עשידִיי יד סָאװ ,רעדניק עשידִיי

 ךרוד ןרעו טעװעטַארעג לָאז רע זַא ,טכוזעגסיוא ןײלַא רעבָא םיא טָאה טָאג

 עלַא ןוֿפ ןײלַא רע .ףיוה ןכעלגינעק ןיא ןעִיצרעד ךיז לָאז ןוא רעטכָאט סהערּפ

 ןײלַא רע .זיא גנוֿפַאלקשרַאֿפ סָאװ ןסיוו וצ ידּכ ,ןטײהַײרֿפ יד ןוֿפ ןסָאנעג טָאה ןדִיי

 טשינ ןוא ,ןטײלגַאב וצ יניס גרַאב ןֿפױא טָאג -- ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רָאנ זיא

 ?שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ךַײלגסיוא ןַא ָאד זיא ואוו ָאט ,רערעדנַא ןייק

 ? ןריֿפנַײא ךַײא יב סָאד ןעד ליוו רעוו --

 -געק יד ךיז טקרַאטש רעדייל ,רעקיטַאנַאֿפ עכלעזַא זדנוא ַײב ָאד ןענַײז סע ---

 -עבעל יד ױזַא ,םישורּפ יד ןוֿפ רעריֿפ יד .רעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ יטרַאּפ עשירענ

 םַײב טקילײהרַאֿפ רעמ לָאמַא סָאװ ןרעוו ,ענעברָאטשעג יד רעמ ךָאנ ןוא עקיד

 ןוֿפ רעבעג-ץעזעג יד .סעדנעגעל ןיוש ךיז ןֿפַאש ייז ןוֿפ םענייא רעביא ;קלָאֿפ

 ןובשח ןֿפױא ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ַײב רעלוּפָאּפ רעמ לָאמַא סָאװ ןרעוו םישורּפ יד

 ַײב ָאטשינ רענייק זיא סע .ןגַײװש ןוא סָאד ןעעז ערעזדנוא ןוא ,לודג ןהּכ ןוֿפ

 .םישורּפ עטנרעלעג יד ךיז ןלעטשוצנגעקטנַא טומ םעד ןבָאה לָאז סָאװ ,זדנוא

 וצ טָאג ,ןירדהנס יד ןוֿפ ןוא שדקמ:תיב ןוֿפ טכַאמ יד ץלַא ךָאנ זיא קיֿפױלרָאֿפ

 יײז .הפצוח רעמ לָאמַא סָאװ ןעמוקַאב ייז רעבָא .טנעה ערעזדנוא ןיא ,ןעקנַאד

 ךיז קלָאֿפ ןטהלװעַאב ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רעדָא ץעזעג םענייר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןגַאװ

 עטסַאק רערעכעה רעד וצ ךעלסילשסיוא ןעגנַאלַאב סָאװ ,ןכַאז ןיא ןשימוצנַײרַא

 .תורוד ןוֿפ עיצידַארט ַא טיול םינהּכ יד ןוֿפ

 יא טכַאמ ַא ךַײא טסקַאװ סע יו ,וצ ױזַא טקוק ריא ?וצ סע טזָאל ריא ןוא --

 יז ןוא ,לַײװ ַא ךָאנ --- ןַאמ-ןגנוי ןוֿפ עיציבמַא יד ךיא קעוורעד --- ?ּפָאק ןרעב

 .טכַאמ רעד ןוֿפ ןּפטשסױרַא ןצנַאג זיא ךַײא ןלעוו

 --- ןָאט ןרעכיז ַא ןיא ןַאמ-רעגנוי רעד טגָאז --- ! ןעז ךָאנ רימ ןלעוו סָאד ,ונ --

 טַײצ ןיוש ,ןַײרַא טנַאה ןַײמ ןיא ןעמענ ןכַאז יד ךיא לעװ ףליה סרעטָאֿפ ןַײמ טימ

 ,זיא סע רעקרַאטש רעוו ,ייז ןזַײװַאב וצ

 ךיא .ןנח ןב ןנח רעד ,רענעלּפ עסיורג טימ ןגָארטעגמורַא ךיוא ךיז טָאה רע

 רע ,ןֿפַאלקש ןגעוו ךערּפשעג ןטנַאסערעטניא ןַא םיא טימ טָאהעג טלמונַא בָאה

 הדוהי ןיא ךיז ןָאק ןדִיי יד ןוֿפ ןצעזעג עגנערטש יד בילוצ סָאװ ,טרעױדַאב טָאה

 עשינכש יד ןיא ןעז וצ טניואוועג זיא ןעמ יו ,טכוצ-ןֿפַאלקש ַא ןעלקיװטנַא טשינ

 .רעדנעל
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 ןכעלטֿפַאשטריװ ןצנַאג רעזדנוא ןיא רימ ןענַײז -- רע טגָאז -- םעד ךרוד --

 ךרוד רָאנ ןענַײז רעיצינעֿפ יד .םינכש ערעזדנוא יבגל ןענַאטשעגקירוצ ןבעל
 ןעַײרעברַאֿפ ערעייז ןיא ןטעברַא ייז לַײװ ,טֿפַאשטריװ רעייז ןיא סיורג ױזַא םעד

 ערעייז ןטעברַאַאב ייז ,ןֿפַאלקש טימ --- סנבורג ערעייז ןיא ,ןלוטשבעוו ,ןלימ
 רעבָא .תוחוּכ-ןֿפַאלקש ךרוד ןבירטעג ןרעוו ןֿפיש ערעייז ןוא ,רענעטרעג ,רעדלעֿפ

 וצ זיא קלָאֿפ רעזדנוא ? תוחוּכ ענעגייא טימ ןוטֿפױא רימ ןענָאק סָאװ ,זדנוא ַײב

 -סיוא םעד ןיא רָאנ ,ןבעל ןקִיָאד םעד ןיא טשינ קילג ןַײז טכוז סע ,שיטסַאטנַאֿפ

 םעד ךרוד ןוא ,טדערעגנַײא ייז ןבָאה םינבר יד סָאװ ,ןבעל ןטייווצ ןטכַארטעג

 טנעה ערעזדנוא טימ רימ .טלעוו רעד ןוֿפ רעמיטכַײר יד ןוֿפ ּפָא ךיז ייז ןגָאז

 | ,ןֿפַאלקש ןבָאה ןזומ רימ ,ןוטֿפױא סָאװ-קיניײװ ןענָאק

 ?ץעזעג רעַײא סָאד ךַײא טרעװרַאֿפ יצ ? טשינ ייז ריא טלַאה סָאװרַאֿפ --

 טימ ןייגַאב וצ ךיז ױזַא גנובעג-ץעזעג רעזדנוא זדנוא טלעֿפַאב רעדייל ---

 רעדנַא ןַא ןוֿפ ןֿפַאלקש טימ .זדנוא רעביא ןרַאה רָאג ןרעוו ייז זַא ,טכענק עשידִיי

 טשינ ץעזעג סָאד זיא ייז יבגל ,ןטעברַא טנַאקעג ָאי ןעמ טלָאװ גנורעקלעֿפַאב

 -ורּפ עשיטַאנַאֿפ יד טסייה סָאד ,םינבר ערעזדנוא רעבָא ןבָאה -- ,גנערטש ױזַא

 ךיז לָאז קלָאֿפ סָאד ידּכ ,ןֿפַאלקש ןטלַאה וצ ױשּפָא ןַא קלָאֿפ ןיא ןֿפַאשַאב ,םיש

 -רעביא תודימ עטכעלש ערעייז ןוא ןעניד וצ תורז-הדוֿבע ייז ןוֿפ ןענרעלּפָא טשינ

 -ףָארטש ןצנַאג רעזדנוא עעדיא רעד טימ םורַא ךיז גָארט ךיא רעבָא .ןעמענ

 ,רערעטסעל-טָאג ליֿפ וצ ןבָאה רימ .גנואיצַאב רעד ןיא ןרעדנע וצ םעטסיס

 טעז -- ,רעכעװשרַאֿפ-עיגילער ןוא רעלדנעטשֿפױא ערעדנַא ןוא רעדנעש-לּפמעט

 ליוו ךיא .ּפָא טשינ ייז ןקערש ןוא עטכַײל וצ ןענַײז ןֿפָארטש ערעזדנוא זַא ,סיוא ךיז

 סָאד עטנרעלעג ערעזדנוא טימ ןעגנילעג רימ טעוװ סע ןעוו) סקעדָאק-ףָארטש םעד

 טעברַא ףיוא ןקישרַאֿפ ןעמ לָאז רעכערברַאֿפ זַא ,ןרימרָאֿפער ױזַא (ןצעזוצכרודַא

 דלעֿפ טגַײװצרַאֿפ ַא לודג ןהּכ םַײב ןבָאה רימ .ןעגנומענרעטנוא ערעזדנוא ןיא

 ,טנעה-רעטעברַא ליֿפ ןבָאה ןֿפרַאדַאב רימ ןוא ,ןטלַאטשנַא עכעלטֿפַאשטריוװ ןוֿפ

 .ןכַאמ טשינ סָאד ךיז טזָאל ענעגנודעג טימ

 !וצרעד ןגָאז עטנרעלעג ערעַײא רעבָא ןלעוו סָאװ !לַאֿפנַײא רעטוג ַא --

 גנושטַײטסיוא ןַא ןיוש ןבָאה דצ רעזדנוא ןוֿפ עטנרעלעג ענעגייא ערעזדנוא ---

 רַאֿפ רעדָא ֿבוח-טלעג ַא ןוֿפ ןקידלוש ַא טביולרעד ץעזעג סָאד :ןענוֿפעג ףיורעד

 ָאי ןעמ ןָאק ןדלוש עטַאװירּפ רַאֿפ ביוא .טכענק ַא רַאֿפ ןֿפױקרַאֿפ וצ ,קזיה ַא

 -טנֿפע ןַא ןוֿפ ןקידלוש ַא ןֿפױקרַאֿפ ןענָאק טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאֿפ ,ןֿפױקרַאֿפ

 זיא ,ןלָאצ שדקמ-תיב ןרַאֿפ רעַײטש ןַײז זומ דִיי רעדעי ? טכענק ַא רַאֿפ ֿבוח ןכעל

 טקיסעלכַאנרַאֿפ הביס ַא סעּפע בילוצ ןבָאה עכלעוו ,יד טימ ןבייהנָא רימ ןלעוו

 בָאה ,ןּפַאכ רעכערברַאֿפ ַאזַא טעװ ןעמ ןעוו ןוא ,שדקמ-תיב ןרַאֿפ ןעגנולָאצ יד

 טעז סקעדָאק:ףָארטש רעזדנוא .ןלימ ערעזדנוא ןיא ןקישרַאֿפ וצ םיא העדב ךיא

 ךיא בָאה סָאװ זיא ,טיוט -- ערעסערג רַאֿפ ,תוקלמ סנכערברַאֿפ עניילק רַאֿפ רָאֿפ

 -לושרַאֿפ רעד ? רעכערברַאֿפ םעד טכינרַאֿפ ךיא רעדָא ףָארטשַאב ךיא זַא ,ןוֿפרעד

 םיא ןוֿפ טכער ַא טָאה טַאטש רעד ןוא טַאטש ןוֿפ םוטנגייא סָאד זיא רעטקיד

 ןָאק ןעמ זַא ,טיוט ךרוד רעכערברַאֿפ םעד ןטכינרַאֿפ סָאװ וצ .ןצונ ןעִיצוצסױרַא

 -נַאֿפעג-גירק טימ ,לשמל ,ךַײא ַײב סע טוט ריא יוװ ,טעברַא ךרוד ןטכינרַאֿפ םיא
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 ךיא .ןבַײרט ןֿפיש יד ןלָאז יז זַא ,ןרעלַאג יד ףיוא טקישרַאֿפ ריא עכלעוו ,ענעג
 .לדג ןהּכ ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא יד רַאֿפ ןצונסיוא עטּפשמרַאֿפ ערעזדנוא עלַא ליוו

 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײרַא ,לודג ןהּכ ןוֿפ ןיז יד ,טַײל-עגנוי יד ךרוד ןיב ךיא -
 טנגוי ענעדלָאג יד; ןֿפורנָא זַײרק םעד ןָאק ןעמ ,זַײרק ןטנַאסערעטניא רעייז ַא
 -עיורט ַאזַא טשינרָאג זיא םילשורי זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא ."םילשורי ןוֿפ
 "יא ךיז בָאה ךיא .ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה סע יװ ,טָאטש ענעטלָאשרַאֿפ ,עקיר
 ױזַא זיא רעכלעוו ,טָאג ןגנערטש רעייז ןוֿפ ןטָאש םעד רעטניה זַא ,טגיײצעגרעב
 טנגוי עשיטַארקָאטסירַא יד ךיז טריזומַא ,עקיבױלג ענַײז ףיוא קיטכיזרעֿפײא
 עשינדייה ערעדנַא ןיא יו רעקיצניו טשינ ,ןֿפוא ןלערוטלוק טסכעה ַא ףיוא
 -נָא דוֿבּכ טלָאװ סָאװ --- ,ןבעל ןוֿפ דײרֿפ רעד ןוֿפ ןסינעג וצ סייוו ןוא ,טעטש
 .עילָאּפָארטעמ רעשיכירג ןייא טשינ ןוטעג

 ,ַײרק ַא וצ טרעהעג טָאה עיטַארקָאטסירַא רעמילשורי רעד ןוֿפ טנגוי יד
 -ַאב ייז ןבָאה ייז ,"םינימ, סלַא ןגירשרַאֿפ טָאּפש טימ ןבָאה ערעדנַא יד סָאװ
 .טריֿפעגסיױא רָאנ טָאה טנגוי עקיזָאד יד רעבָא .טָאג ןוֿפ עקינירטּפָא סלַא טכַארט
 -לע ערעייז טנעקַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,םעטסיס םעד ןוֿפ ןצנעװקעסנָאק יד

 טקעד טיוט רעד יו זַא; : סעדנעגלָאֿפ טגָאזעג ךיז ןבָאה ייז .םיקודצ יד -- ןרעט
 טקנוּפ ,ןבעל ןטייווצ ןיא ןטרַאװרעד וצ ליֿפ ױזַא רע טָאה ,שטנעמ ןוֿפ ןגיוא יד וצ
 לגױֿפ רענעסָאשעגּפָארַא רעד רעדָא רבדמ רעד ןיא למעק ענעלַאֿפעג סָאד יו

 -ַאנ םעד ןטלַאהוצנַײא תילכּת רעד ןוא הלועּפ יד זיא סָאװ ָאט --- ,טֿפול רעד ןוֿפ
 ןצונסיוא טשינ סָאװרַאֿפ ?ןבעל ןוֿפ דײרֿפ רעד ךָאנ שטנעמ ןוֿפ גנַארד ןכעלריט
 -עגייא ןַײד רַאֿפ ,טלעטשעגנַײרַא ךיד טָאה לזמ ןַײד עכלעוו ןיא ,ןעגנולעטש יד

 ענַײד רעביא לשומ םעד רַאֿפ טכַאמעג ךיד טָאה טָאג ביוא ,טרעקרַאֿפ ? ןצונ םענ
 ןַײד ןוֿפ ליומ ןרעביא ןעֶיצ סעצייל יד גנערטש טסלָאז וד זַא ,רע ליוו --- רעדירב

 טַאהעג ןבָאה ייז ."!ערעדנַא ןוֿפ ןקַאנ םעד רעביא ךָאי םעד ןרעװשַאב ןוא רֿבח
 טסלָאז וד זַא ,שטנעמ רעד זיא סָאװ, : רעטכיד ַא סרעייז ןוֿפ זרעֿפ ַא ,לטרעוו ַא
 .רעגייטשסנבעל רעייז ןוֿפ ָאטָאמ סלַא ןעמונעג ייז ןבָאה סָאד -- *? ןעקנעדעג םיא
 טנַײה ,ןסע רימָאל טנַײה, :איֿבנ ַא סרעייז ןוֿפ ץַאז ןרעדנַא ןַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא
 טעדנירגעג ייז ןבָאה -- !"ןברַאטש רימ ןלעװ ןגרָאמ םערָאװ ,ןעקנירט ריֹמָאל
 ןיא בױהנָא ןיא ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי ןוֿפ תורֿבח
 ,ןטערטוצֿפױא טײקכעלטנֿפע רעד ןיא טגַאװעג וליֿפַא ייז ןבָאה ךָאנרעד ,םייהעג
 עכלעוו ןיא ,ןדנַאב עלַא טזײלעגֿפױא ייז ןבָאה תורֿבח עקיזָאד יד ןיא טרָאד ןוא

 ןבָאה ייז .טעטנעּפעג ןטלַאהעג ייז טָאה עיגילער רעייז ןוֿפ ץעזעג עגנערטש סָאד
 ןוא דײרֿפ ןוֿפ ןעמַאג עלַא ,טייקנייש ןוֿפ ללש ןצנַאג םעד ןענוֿפעגסיױא דלַאב

 ייז ,טביױרַאב קידתוירזכַא ױזַא ייז טָאה ץעזעג טרַאה רעייז ןכלעוו ןוֿפ ,סונעג
 -ייײל עטרעגנוהעגסיוא ערעייז ןוֿפ ןערב ןצנַאג םעד טימ ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה
 "רעד ףּכיּת ןבָאה ייז זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא ןוא .ןדײרֿפ ערעזדנוא ןוֿפ סונעג םוצ רעב
 -ַארט עטלַא ןוא ןעגנורַאֿפרעד עגנַאל ערעזדנוא סָאװ ,סונעג ןוֿפ ןטרַא עלַא טנרעל

 .ןעקנָאשעג זדנוא ןבָאה סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןוֿפ ןעגנוטכירנַײא עלענָאיציד
 ןבָאה דלַאב ןוא .ןעניגרַאֿפ טנָאקעג ךיז סע ןבָאה ייז ןוא ,ןעוועג ייז ןענַײז ךַײר
 טגָאיעגרעבירַא ,ןעמרָאֿפטַאלּפ עטקעדַאב-ןזיור רעטנוא ,ןטעקנַאב-טכַאנ ערעייז

8 



 עגנוי ןוא רענעמ עגנֹוי ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןֿבָאה סע ,ןעגנולַײװרַאֿפ ערעזדנוא
 טימ ,סרעּפרעק עטגעלֿפעג רַאברעדנואו ערעייז טימ ןטלָאװ עכלעוו ,ןעױרֿפ

 "עי וצ ןרעַײטשַײב טנָאקעג ץיוו ןוא גנַאזעג רעייז טימ ,גנודליב ןוא המכח רעייז

 ןיא וליֿפַא רעדָא עירדנַאסקעלַא ,עיכָאיטנַא ןיא טֿפַאשלעזעג רעקידנעטשנָא רעד

 ענעגייא ןַא טכַארבעגנַײרַא ָאד וליֿפַא ןבָאה ייז זַא ,ןבעגוצ זומ ןעמ ןוא .םיור

 "נָא רַאֿפ עלָארטנָאק רעדעי ןָא ,ענעזָאלעצ ַײרֿפ סָאד ןעוועג טשינ זיא סע ,עטָאנ

 רעירדנַאסקעלַא יד סָאװ ,עשיטָארע-שילַאנַאכקַאװ סָאד ,ךיז ןעמענַאב ןקידנעטש

 -עלעה םעד ןיא ןבָאה ,ןדִיי יד ,ייז .םזינעלעה רעזדנוא ןיא ןגָארטעגנַײרַא ןבָאה

 וצ טנָאמרעד קיטַײצניײא טָאה רעכלעוו ,םטיר ןקידהעונצ ַא טכַארבעגנַײרַא םזינ

 ערעייז יו ,סקידנקעוו ,סטריניֿפַאר סעּפע טַאהעג ַײברעד ןוא טייקידנעטשנָא

 ןוא ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ךיז ןבָאה רעבַײװ ערעייז .ןעמוֿפרעּפ ןוא םימׂשב

 טקעדַאב רָאנ ,טעקַאנ ךיז ןזיװַאב טשינ גנוגערֿפױא רעטסכעה רעד תעשב וליֿפַא

 -עג רעמ טָאה סָאװ ,טײקטליהרַאֿפ ַא ןעוועג זיא סָאד .רָאה עגנַאל ערעייז ןיא

 טָאה ןטעקנַאב ערעייז ףיוא .טײקטעקַאנ יד יוװ ןעוועג טעקַאנ רעמ זיא סָאװ ,טצייר

 -עלע ןַא -- ןֿפורעגנָא סע טלָאװ ךיא -- עקיטרַא-הטרח ַא טשרעהעג קידנעטש

 ,ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .גנומיטש עשיֿפָאסָאליֿפ עשיג

 :טיױוט םעד ןיא טנַאמרעד דײרֿפ רעייז ןיא קידנעטש רָאנ

 ,ןבעל רעזדנוא זיא -- ןטָאש רעקידנעיצכרוד רעד יו

 ,דנע רעזדנוא ןיא רעקקירוצ ןייק ָאטשינ זיא סע

 ןסינעג רעטיג ענענַארַאֿפ יד זדנוא טזָאל

 ,גנוי ךָאנ ןענַײז רימ ןעוו ,קילַײא

11 
 אנעלַאדנַאמ םירמ

 ךיא ןכלעוו וצ ,טנגוי רעשיטַארקָאטסירַא רעמילשורי רעד ןוֿפ זַיײרק םעד ןיא

 ןעמ עכלעוו ,יױרֿפ ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה ,ןרעוו וצ טזָאלעגוצ דוֿבּכ םעד טַאהעג בָאה

 ,לדגמ טָאטש רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז סָאװ ,רַאֿפרעד ןוא ; םירמ ןֿפורעג טָאה

 טשינ ךיז טָאה ױרֿפ יד .לדגמ ןוֿפ םירמ ןֿפורעג יז ןעמ טָאה ,תדנּכ ןוֿפ גערב םַײב

 סָאװ ןיא --- ּפָא טגנעה סָאד ,ונ ,עיצַאטוּפער רעטוג ןייק טימ ןעמירַאב וצ טָאהעג

 ןיוש זיא יז .טרערַאֿפ יז ןעמ טָאה ,לשמל ,זַײרק רעזדנוא ןיא !זַײרק ַא רַאֿפ

 ,טנגיי רעטשרע ריא ןיא ןעוועג טשינ ,טנגעגַאב יז בָאה ךיא ןעוו ,לָאמטסנעד

 -סַײמ עשיכירג עסיורג יד רעכלעוו ןיא ,טײקֿפײר רעד ןיא ,רעטלע םעד ןיא רָאנ

 יד ןעוועג זיא יז .עביל ןוֿפ ןיטעג יד ןרעּפרעקרַאֿפ וצ טַאהעג ןרעג ןבָאה רעט

 -לעוו ,ןטסורב עטלקיװטנַא-טוג ןוא ןטֿפיה עטיירב טימ ,רעטומ-ױרֿפ ענערַאֿפרעד

 ןעמָארטש עטיור יד ןשיוװצ ןוֿפ ןביוט עקידהעונצ יו טקוקעגסױרַא ןבָאה עכ

 ןוא ךעלבַײװ טָאה ןוא ,רעטומ-ױרֿפ יד ןעוועג זיא יז ,ָאי .ןקָאל-רָאה עריא ןוֿפ

 ןזָאל וצ דסח ריא ןוֿפ טקיליװַאב טָאה יז סָאװ עלַא יד טלדנַאהַאב ךעלרעטומ

 רעד ןיא .עקיטֿפרעדַאב-טיונ יד אקווד ןבָאה דסח ריא ןוֿפ ןסָאנעג ןוא .ןסינעג
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 ןַא יו ,ןלַאֿפנַײא ןוא ןעגנושַאררעביא טימ לוֿפ ,ענזירּפַאק ןעוועג יז זיא טכיזניה
 ףיוא ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעבָאהביל ,קלָאֿפ ריא ןוֿפ רעטכָאט עתמא

 טימ ,ליומ ריא ןוֿפ ךיוה םעד רַאֿפ ןעוועג טיירעב ןענַײז עכלעוו ,סנגעמרַאֿפ ריא
 ןיא ןייגסיוא ,ןרַאדרַאֿפ טזָאלעג יז טָאה ,ןליֿפרעד וצ ןזירּפַאק עריא עלַא דײרֿפ
 ,טכירעג טשינרָאג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא אקווד ןוא .ריא ךָאנ טשרוד רעייז

 ,עמערָא ,עקידנטַײדַאבמוא ,ןעקנעד וצ םעד ןגעוו טגַאװעג טשינרָאג ןבָאה עכלעוו !

 ,ןעקנעשקעװַא םידסח עריא טגעלֿפ יז ,ָאי ;ןבעגעג עביל ריא יז טָאה ,ענעזָאלרַאֿפ
 -ָאצּפָא ףיוא גנונעֿפָאה רעדעי ןָא ,טַײל-עמערָא הקדצ קעװַא טקנעש ןעמ יװ ױזַא
 ,גנוקיטיגרַאֿפ רעדָא גנול

 -ּפָא רעגנעל ריא ףיוא ךיז טניול סע .ױרֿפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא יז
 ךיא .ריא טימ טֿפַאשטנַאקַאב ןַײמ ןטייהלצנייא עלַא טימ ןלײצרַאֿפ ןוא ןלעטשוצ

 ריא טימ ךיז בָאה ךיא רעדייא ךָאנ ריא ןגעוו טרעהעג ליֿפ טַאהעג ןיוש בָאה

 טדערעג טָאה םילשורי ץנַאג ?טרעהעג ריא ןגעוו טשינ ןעד טָאה רעוו ,טנגעגַאב
 ןטסערג םעד טָאה יז זַא ,ןרעיוא יד ןיא טמיױרעגנַײא ךיז טָאה ןעמ ,ױרֿפ רעד ןגעוו :

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,לודג ןהּכ ןטסטלע ןוֿפ ןיז יד ףיוא סולֿפנַילא
 -ָאּפ רעייז םעד ךרוד זיא "ז .טֿפַאשלעזעג רעמילשורי רעד ןוֿפ סרעבעג-ןָאט יד
 רָאנ טָאה סע רעוו םערָאװ ,טנגוי רענעדלָאג רעמילשורי רעד ַײב ןרָאװעג רעלוּפ
 "עג טָאה ,טֿפַאשלעזעג רעמילשורי רעד ןיא טלעטשעגרָאֿפ סָאװ סעּפע ךיז טימ
 ךרוד טָאה לדגמ ןוֿפ םירמ ױרֿפ יד .ןוטוצכָאנ רעדניק עשלודג-ןהּכ יד טוװּורּפ
 יז זַא ןטכירוצנַיא ױזַא ךיז טסואוועג רעבָא טָאה יז .רערערַאֿפ ליֿפ טַאהעג םעד
 יד ...רעדלעֿפ ליֿפ רעביא ןגער ַא יו ןטײרּפשרַאֿפ םידסח עריא טנָאקעג טָאה
 ןוֿפ רענייא טסואוועג ,ןרעדנַא ןטימ רענייא טנגעגַאב ךיז ןבָאה עריא סרעבָאהביל
 "נַא .ריא ףיוא ןעוועג קיטכיזרעֿפײא טשינ זיא ןעמ --- ךַאז ענדָאמ ַא ןוא ,ןרעדנַא
 ןדניבוצנעמַאזוצ ,ןדנַײרֿפַאב וצ טסנוק יד ןסעזַאב יז טָאה ,ןדנַײֿפרַאֿפ וצ טָאטש
 ךיוא ןיב ,ןַײז הדומ ךיז ךיא זומ ,ןײלַא ךיא .עביל ריא ךרוד רערערַאֿפ עריא
 ,סולֿפנַײא ריא רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא לסיב ַא

 ןַא רימ ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה ריא טימ שינעגעגַאב עטשרע ןַײמ ןיוש
 ןיא ,ץַאלַאּפ סלודג ןהּכ ןיא עקַאט ןעוועג זיא סָאד --- ,קורדנַײא ןכעלסעגרַאֿפמוא
 "נַאב ַא ףיוא ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז ןענַײז רימ .טנעמטרַאּפַא ןטַאוװירּפ סננח ןוז םעד
 ץנַאג ןוא טכַאנ-הנֿבל עכעלרעה ַא ןעוועג זיא סע .ןוז סלודג ןהּכ ןטסגנִיי םוצ טעק
 רעזדנוא וצ ;רעיילש ןקידנצנַאלג-לרעּפ ַא ןיא יו ןעוועג טבעװרַאֿפ זיא םילשורי
 ןענַײז רימ .טָאטש עטמולחרַאֿפ עטבעװרַאֿפ ןטָאש ןיא יד ןגעלעג זיא סנסיֿפוצ
 סָאװ ,ןצכעילב ןוא ןעמולב ליֿפ יד ןוֿפ תוחיר עסיז יד טימ ןרָאװעג טרוּכישעגנַײא
 ,ןימשַאי רעד .רעסַאװ טימ ןרָאװעג טקיטעזעג ךעלכַײר םישדח עסייה יד ןיא ןענַײז
 -ןרמואַאב ןבָאה סלדנעװַאל יד טימ ןזיור יד ןוא ךיוה ןלעדייא רעייז טימ ןסיריא יד
 טגיילעגסיוא ןעוועג ןענַײז רימ .,ןקַאמשעג עקידנקעוו ערעייז טימ טֿפול יד טקיא
 טָאה טסורב ןַײמ ףיוא .זיוה סננח ןוֿפ עילַאה-ןלַײז רעד ןיא ןלוטש:-גיל יד ףיוא

 "וצ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,סוליֿפָאעט דנַײרֿפ ןַיימ ןוֿפ ּפָאק רעקידנטֿפוד רעד טורעג
 ,םילשורי ןוֿפ לדיימ עטסטבילַאב סָאד ,גלשיֿבַא רעקידנצנַאט רעד וצ טקוקעג
 ,ןּפמָאל-לייא עקידנעגנעהּפָארַא רָאּפ יד ןוֿפ טכיל ןטערקסיד םַײב טָאה עכלעוו
 ךרוד טָאה יז .זדנוא רַאֿפ טצנַאטעג סרעליּפש-עֿפרַאה ןוֿפ קיזומ-טיײלגַאב רעד ַײב
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 .רעדילג עקידתומילש עריא טריטסעֿפינַאמ ןעגנוגעווַאב עשימטיר ןוֿפ עילַאװכ ַא
 ילַע ריא ןוֿפ קילדנעצ ןטייווצ ןיא ,גלשיֿבַא יד ,לדיימ גנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז
 .רעכעב-ןּפסָאנק רענעסָאלשעג ַא יו טלמַאזעגֿפױנוצ ןעוועג זיא רעּפרעק ריא ,רעט
 רעלעדייא רעד ואוו ,טרָאד טנַײשעגכרודַא טָאה טיוה ריא ןוֿפ רעטסַאבלַא רעד

 ןעוועג ןענַײז ןטֿפיה עריא ןכלעוו טימ ,ךעלַײל-ןודיצ ןטברַאֿפעג םעד ןוֿפ בעוועג
 ,בַײל-לדנַאמ עשלדיימ עלוֿפ סָאד .קיטכיזכרוד ןוא ןיד ןעוועג זיא ,טקעדרַאֿפ
 -עסָאלשעג ַא ןיא ןעוועג טמערָאֿפעג זיא ,ךלימ ןוא טולב רעטיול סיוא ןטענקעג
 -געװַאב יד סעיניל עטרינילּפיצסיד גנערטש ןיא ןטלַאהעג ןוא עינָאמרַאה רענ
 -עג טָאה סָאװ ,ךיוב רעטרעטעלבעגסיוא רעד .עריא רעדילג עקיאורמוא ,עכעל
 -רעביא ןוא רעטרעטיצעגֿפױא ןַא יו טָאה ,גנוגעװַאב ןוֿפ לבריוועג ןיא טרעטיצ
 טָאה טסורב ענעסָאלשעג-ןּפסָאנק ריא .ןֿפרָאװעג שימזַאּפס ךיז ךַײט רעטלוֿפעג
 -ֿפַײר ןוֿפ גנַאזעג סָאד ךיז ןוֿפ ןעגנוזעגסױרַא ןעגנוגעוַאב עריא ןוֿפ ָאּפמעט ןיא
 -עמַאג רעד ןעוועג זיא ,טקיצטנַא ןטסרעמ םוצ זדנוא טָאה סע סָאװ רָאנ .טייק
 ןיא ךיז ןבָאה סעציײלּפ עקידנלַאֿפּפָארַא-ןדָאקסַאק עריא .ןקור ריא ןוֿפ ליּפש
 -גקור עטגיילעגסיוא ,עכייוו ,עלוֿפ יד ןיא ןסָאגעגנַײרַא טײקצנַאג רעשינָאמרַאה
 -עג ןוא זעוורענ טרעטיצעגֿפױא גנַאלש ַא יו טָאה ןייבנקור רעד תעשב ,סנקעב
 | ןעגנוגעוװַאב ןוֿפ עמַאג ַא ןיא ךיז טלגנעלש

 עינָאמרַאה עקידנלַאװק יד טשרוד טימ ױזַא ןעקנירט ןגיוא ערעזדנוא יוװ ןוא
 קינָאה טימ יד ןוֿפ ןסינעג וצ שזַא ןסעגרַאֿפ רימ זַא ,קנַארטעג-ץנַאט ריא ןוֿפ
 -לטייא יװ ןוא לּפע-טַאנַארג עקידעקעמש-קינָאה יד ןוא ןביױרטנַײװ עקידנֿפירט
 ןֿפַאלקש עשיצינעֿפ עגנוי יד סָאװ ,ןגַײֿפ ענעלָאװשעגנָא ןטייקיסיז טימ ךלימ

 גנילצולּפ ךיז טרעהרעד ,ךעלברעק ענעטכָאלֿפעג-דלָאג ןיא רעטנוא זדנוא ןגָארט

 קערש טימ ןוא קידנעמעננַיײא-ךעלבַײװ ,עמיטש ַא עדנַארעװ רעד ןוֿפ לקניוו ַא ןוֿפ

 :ןזרעֿפ ךיז רַאֿפ טרימַאלקעד עכלעוו ,קיטַײצנײא קידנקיאורמואַאב

 זיא סָאװ ,בַײל רעזדנוא ףיוא טייקכעלטנגוי ןוֿפ ךיוח םעד ןטלַאהנַײא ןָאק רעוו;
 -נסָאלשעג יד ןעלגיררַאֿפ ןָאק רעוו ? זיור רעד ףיוא טכַאנ רעד ןוֿפ יוט רעד יו
 ןוֿפ הֿברוח ַא יװ ןלַאֿפעצ טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעדילג ערעזדנוא ןוֿפ טייק
 רעזדנוא קילבנגיוא ןייא ףיוא ןטלַאהנַײא ןָאק רעװ ?טַײצ רעד ןוֿפ םערוטש
 ?ןיילַא רימ יו טײקידלֿפש רעזדנוא יױזַא ךָאנ טסייוו רעוו ? גנוטכינרַאֿפ וצ גנַאג
 רעזדנוא .גנַאגרעטנוא םענעגייא רעזדנוא ןוֿפ טכַאמעג זדנוא רע טָאה תודע
 -גוא רַאֿפ סיוא ןעִיִרב רימ עכלעוו ,םערעוו טסענ ַא ןיא רע טלדנַאװרַאֿפ בַיײל
 רעד ? ךיוה ַא יו טײגרַאֿפ סָאװ ,טייקנייש זיא סָאװ ,גנוטכינרַאֿפ רענעגייא רעזד
 --- ןעײרֿפ ךיז רימ ןלָאז סָאװ ףיוא .קעװַא סע טגָארט ןוא ףיוא סע טּפַאכ טניוו
 געט ערעזדנוא ןעד ןענַײז ? רעמ ןיוש ָאטשינ ןוא ןעוועג זיא סָאװ ,םעד ףיוא
 ןטָאש ןכָאנ טכַאמש סָאװ ,טכענק ַא יו ?דרע רעד ףיוא ענעגנודעג ןייק טשינ
 *, ,,טיױט םעד ךָאנ רימ ןטכַאמש ױזַא ,טכַאנ רעד ןוֿפ

 .ןרָאװעג ליטש ןענַײז עלַא רימ ןוא ,ןצנַאט וצ טרעהעגֿפױא טָאה לדיימ סָאד

 קנואוו ַא טָאה ןנח .טסורב ןַײמ ףיוא טרעטיצעגֿפױא טָאה סוליֿפָאעט דנַײרֿפ ןַיײמ

 טֿפַאשלעזעג עצנַאג יד ,ןרעטַײװרעד ךיז לָאז יז זַא ,טֿפַאשרעניד רעד ןבעגעג

 -גוא טָאה ןגַײװשליטש ךעלנַײּפ ַא ,טמעשרַאֿפ ןוא ןגָאלשעגרעדינ טליֿפעג ךיז טָאה

 ןצנַאג ןרעביא טמירַאב זיא סָאװ ,גלשיֿבַא לדיימ סָאד .טרעװשַאב רעצרעה ערעזד
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 לָאמטסנעד .טנייועצ שירעטסיה ךיז טָאה ,רעּפרעק םענייש ריא בילוצ דנַאל
 ,יױרֿפ יד לקניוו ןטנטָאשרַאֿפ ריא ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה
 ,לדגמ ןוֿפ םירמ -- טרעטשעג דיליגָאלק ריא טימ הנותח עצנַאג יד טָאה עכלעוו
 רעטנוא לדיימ סָאד ןעמונעגנַײרַא ןוא גלשיֿבַא רעניילק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז
 ריא טימ טשיװעגּפָא טָאה ןוא ,טליהעגנַײא ןעוועג זיא יז ןכלעוו טימ ,רעיילש ריא
 ןיא טריֿפעגּפָא ךעלרעטומ יז ןוא רעניילק רעד ןוֿפ ןרערט עלוֿפ יד ךוט-סייווש

 ,ןִיַירַא לקניוו ריא

 -ביא ,טָאה יז .טנעקַאב רעטנעענ לדגמ ןוֿפ םירמ טימ ךיז ךיא בָאה רעטעּפש

 לָאצ ַא ןדנובעגנָא ךעלקירטש ףיוא ךעלטניה יװ ןטלַאהעג עלַא זדנוא ,סנקיר

 ,רערערַאֿפ ליֿפ טַאהעג טָאה יז .טגָאיעגקעװַא לַײמ ַא ףיוא ערעדנַא ןוא ,טזָאלעגוצ

 טשינ ןעמענייק יז טָאה ,ןלַאֿפעגנַײא ריא זיא סע זַא ,טלָאװעג טָאה יז זַא רָאנ

 ןזירּפַאק טימ ןעוועג לוֿפ זיא יז .לעווש ריא ףיוא טזָאלעגֿפױרַא טשינ ,טנעקרעד

 טלַאה ןעמ יװ ןסיוו טנָאקעג טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ זַא ,ןעגנושַאררעביא ןוא

 טָאה ןעמ יװ ,ןעוועג זיא ,ןנח ןב ןנח ,לודג ןהּכ ןוֿפ ןוז רעטסגנִיי רעד ,ריא טימ

 ןטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה רע ."רערערַאֿפ עלעיציֿפָאק עריא ןוֿפ רענייא ,טסעומשעג

 ןענַײז ױרֿפ ןַײז טימ סוליֿפָאעט רעדורב ןַײז ךיוא .טלעג טימ ןומטמ ַא ריא ףיוא

 -רעביא זיוה ריא ןיא טָאה ןעמ .זיוה ריא ןיא ןעגנולַײװרַאֿפ יד וצ טֿפָא ןעמוקעג

 -רַאֿפ רעטעּפש ךיא לע טנוװָא ַאזַא ןוֿפ .ןטנוװָא עטסרַאברעדנואוו יד טבעלעג

 ןיא ןעוועג זיא ןָאזינרַאג רעזדנוא ןוֿפ רעטסטלע רענָאלַאקשַא ןַא ךיוא ,ןלייצ

 -- ,רענָאילימ רעמילשורי ַא ןוֿפ ןוז ַא .טבילרַאֿפ ךעלברעטש לדגמ ןוֿפ םירמ

 טזָאלעגרעביא טָאה רעטָאֿפ רעד ןעמעוו --- ,ןֿפורעג םיא ןעמ טָאה ןמלק ןב ןמלק
 קיטליגכַײלג טשינ ךיוא זיא ,רעדלעוו-ןטריבלייא ןוא רעטיג ןוֿפ סנגעמרַאֿפ ַא

 רעטסטנעָאנ ריא .ןקנַאשעג ערעַײט טימ ןטָאשַאב יז טָאה רע ,ריא וצ ןעוועג

 בילוצ וליֿפַא זיא רעכלעוו ,לצנירּפ שינָאליבַאב ַא ןעוועג רעבָא זיא רערערַאֿפ
 םילשורי ןייק ןעמוקעג טֿפָא זיא רע ,ןביולג ןשידִיי םוצ ןעגנַאגעגרעביא ריא

 .טדנעּפשעג שדקמ:תיב ןיא תונברק טנַאה רעכַײר ַא טימ טָאה ןוא ,ןַײז לגר-הלוע

 "נוא םעד ןיא ליטס ןשילֿבב ןיא ןעױבֿפױא זיוה ַא טזָאלעג ריא רַאֿפ טָאה רע

 ןענָאיגעל טלייצעג רערערַאֿפ עריא ןבָאה עלַא יד ץוחַא ,טָאטש לייט ןטשרעט

 -עצ ןוא עיכָאיטנַא ,עירדנַאסקעלַא ןוֿפ םירחוס עשידִיי עכַײר יד ןשיווצ עצנַאג

 ,טכוזַאב םילשורי טֿפָא ןבָאה עכלעוו ,עירַאז

 סעּפע בילוצ .טָאטש רעד ןוֿפ לייט ןטסמערָא םעד ןיא ןענַאטשעג זיא זיוה ריא

 ואוו ,לייט ןטשרעביוא .םעד ןיא זיוה ריא ןבָאה טלָאװעג טשינ יז טָאה זירּפַאק ַא

 סָאװ ,לטרעֿפ-טָאטש םעַײנ םעד ןיא רעדָא טניואוועג טָאה עיטַארקָאטסירַא יד

 טַײז רענעי ףיוא ,רעיױט-ןסּפעש םעד ךָאנ ןעיױבַאב וצ ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה

 -ןרי יד יב עדַאמ רעד ןיא ןַײרַא ךיג זיא סָאװ ,ףױרַא םיֿפוצה-רה םוצ רעיומ

 וצ רענעטרעג רַאֿפ ץַאלּפ ליֿפ ןעוועג ךָאנ זיא טרָאד לַײװ ,טַײל עכַײר רעמילש

 סָאװ ,רעיומ רעד ַײב טרַאה זיוה ריא ןבָאה טלָאװעג אקווד טָאה יז .,ןגיײלרַאֿפ

 .ןורדק לחנ םַײב טָאטש יד ןסָאלשעגּפָא טָאה

 זיא סע .ןעניואוו וצ טרָא םענעגנָא ןַא ןעוועג זיא סע זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ

 -טסימ םעד ךָאנ ,לָאט ןוֿפ לייט רערעדנַא רעד יו טכעלש ױזַא ןעוועג טשינ
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 -ֿפױא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,םונה ןוֿפ לָאט רעד ןֿפורעג טָאה ןעמ סָאװ, רעיוט

 -ַּפָא טָאה סָאװ ,קָאטשניר םעד ןיא טרָאד --- ,עקנַארק ןוא עקיצערק יד ןטלַאהעג

 גונעג ןעוועג זיא ןורדק לחנ רעד ךיוא רעבָא .חלשה ןוֿפ רעסַאװ סָאד ןגיוצעג

 ריא טרָאד ןכַאמ וצ עמַאד ַאזַא רַאֿפ טרָא ןייק טשינ ,סלַאֿפנדעי ,ןוא טכעלש

 ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק יד ןוֿפ קנַאטשעג רעד .ריטרַאווק

 ןוֿפ גָאלּפ יד ןוא ,ןגָארטרעד וצ ןעוועג טשינ זיא ,לרעסַאװ ןגרַאק םעד םורַא

 -ַאמרַאֿפ שממ טָאה ,לָאט םעד ןיא טעיָארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטקעזניא ןוא ןגילֿפ

 ןהֹּכ רעד טָאה ,םיתזה'רה ןוֿפ סנסיֿפוצ ,לָאט טַײז רענעי ףיוא םערָאװ .טרעט

 ןוא רעלעטש ענַײז טַאהעג ,ןנח ןוֿפ ןיוה סָאד ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא לודג

 ןקיצומש םעד ןיא .תונברק יד ןוֿפ לעֿפ יד טרָאװעבֿפױא ןבָאה ייז ואוו ,רעלכַײײּפש

 טרעקלַאװעג ןוא ןשַאװעג ןשטנעמ סלודג ןהּכ םעד ןבָאה ןורדק לחנ ןוֿפ לכַײט

 קרעמ יד ףיוא טקישעגסױרַא ךָאנרעד ןבָאה ייז עכלעוו ,תונברק יד ןוֿפ לעֿפ יד

 טָאה סע סָאװ ,טייקיצומש יד ןלעטשרָאֿפ טשינ רָאג ךיז ןָאק ןעמ .לדנַאה ןרַאֿפ

 ץכעלַאֿפּפָא ןוא טסימ סָאד ןגָארטעגסױרַא טָאה םילשורי ץנַאג !טשרעהעג טרָאד

 עקנַארק ןוא רעלטעב ,טַײל עמערָא .ןורדק לחנ םוצ רעיוט-טסימ םעד ךרוד

 -ַאֿפּפָא ןכוזוצסיוא ידּכ ,טסימ גרעב יד ףיוא טרָאד טעיַָארעג קידנעטש ךיז ןבָאה

 רעדיילק עטלױֿפרַאֿפ רעדָא ,ןֿפרָאװעגסױרַא ןבָאה עכַײר יד סָאװ ,ןסע ןוֿפ ץכעל

 טְרָא סָאד ןדִיי יד ןבָאה םניחב טשינ .ןקעדַאב וצ דנַאש רעייז סָאװ טימ ןבָאה וצ

 -לעוו ןיא ,טלעוו-ףָארטש ַא ןוֿפ לָאבמיס ןרַאֿפ סע טכַאמעג ןוא "םונה-יג; ןֿפורעג

 עקיצערק יד טימ ןעמַאזוצ םערָאװ .טיוט רעייז ךָאנ ןַײרַא ןלַאֿפ םיעשר יד רעכ

 רעצנַאג רעד טָאה ,טרילָאזיא ןטלַאהעג ןבָאה ןדִיי יד עכלעוו ,עטקעטשעגנָא ןוא

 -ָאלב םענעסירעגֿפױא ןסיורג ןייא טלעטשעגרָאֿפ םילשורי ןוֿפ לייט רעקירעדינ

 רעד ןוֿפ סעניר רעטנזיוט ךרוד ןענורעג זיא רעטייא ןוא טולב ןכלעוו ןוֿפ רעט
 ...טרעטעגרַאֿפ ױזַא ןבָאה ןדִיי עכלעוו ,טָאטש רעקילייה

 ןיא ;זיוה ריא ןלעטשפיוא טזָאלעג ךיז םירמ עקיזָאד יד טָאה טרָאד אקווד ןוא

 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ךעלסעג עקיצומש עגנע יד ןשיווצ ,טײקמערָא ןוֿפ ץרַאה םעד

 ךרוד .ףיוה ריא ןוֿפ ןרעיומ עכיוה יד רעמייב-ןטריבלייא ןוא ןסירּפיצ ןשיווצ

 עצנַאג .טַײל-עמערָא תונחמ ןוֿפ ןעוועג טלגנירעגמורַא זיוה ריא זיא עקַאט םעד

 יד טרעגַאלַאב קידנעטש ןבָאה עקנַארק ןוא עדנילב ,עכעלקילגמוא ןוֿפ םירמח

 ןגָארטסױרַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רעניד עריא ןיהואוו ,זיוה ריא ןוֿפ ןרעיוט

 עטנירַאה רעייז ןוֿפ לעֿפַאב ןטסגנערטש םעד טַאהעג ןבָאה ייז .טלעג ןוא ןסע

 ןקיטיינ םעלַא טימ ייז ןגרָאזַאב וצ רָאנ ,עכעלקילגמוא יד ןבַײרטרַאֿפ וצ טשינ

 ןעקנורטעגסיוא טשינ טָאה יז יוװ ,ןעוועג טשינ זיא ױרֿפ יד קיטסולסנבעל יו

 סרעכעב יד ןוֿפ דנַאר ןֿפױא ךָאד ךיז ןבָאה ,ָאנד רעד וצ זיב דײרֿפ ןוֿפ טרעכעב יד

 ריא עכלעוו טימ ,הטרח ןוא טייקיאורמוא ןוֿפ ,טֿפיג ןוֿפ סנּפָארט טרָאװעבֿפױא

 "מורַא ןענַײז רעניד עריא .טמסרַאֿפ טסול-סנבעל ריא טָאה תעגושמ עזעיגילער

 ןייק ןענוֿפעג טשינ ךיז טָאה זיוה ריא ןיא ,סנידס עטקידתיציצַאב טימ ןֿפָאלעג

 -ַאמ עכַײר ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא לבעמ ריא ,שטנעמ ַא רעדָא היח ַא ןוֿפ קילבנָא

 טסנוק רעזדנוא ןוֿפ טשינ רוּפש ןייא ןייק ,גנוצוּפַאב רעדעי ןָא רעבָא ,ןלאירעט

 לָאמטסנעד טָאה יז םערָאװ .ץעזעג ןשידִיי ןטיול לַאוטיר גנערטש ץלַא ,ןטיז ןוא
 ןשילַאטנעירָא ןרַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד סָאװ ,ןלַאֿפנָא עזעיגילער טָאהעג
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 ,רעשטַײטסױא-ץעזעג ערטסַאילַאכ ַא טימ טלגנירעגמורַא ךיז טָאה יז .שטנעמ
 -עג רעדָא טקידערּפעג ןבָאה עכלעוו ,עקיטכיר יד טשינ ,רעבַיײרש ןוא עטנרעלעג
 -עג טשינ ןבָאה עטנרעלעג עקיטכיר ענעי -- ןיינ ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא טנרעל
 ַא טקישעגנַײרַא טָאה יז ןעוו ןוא ;םש ןטכעלש ריא בילוצ ריא ןוֿפ ןרעה טלָאװ

 -מורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה ,קנַאשעג ַא רעדָא שדקמ-תיב ןיא הֿבדנ
 ,טשינ רעדָא קנַאשעג סָאד ריא ןוֿפ ןעמעננָא ָאי יצ ,ןריטוּפסיד ןייא ןיא ןוא ןגָאלש
 ןיא ןענוֿפעג רעבָא ךיז ןבָאה סע .הֿפרט רַאֿפ טלעג ריא ןטלַאהעג ןבָאה ייז לַײװ
 -עג ןלוּפורקס רעקינייװ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטנרעלעג "?עקניל; גונעג םילשורי

 םונהיג טימ ןקערשּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג יז ןבָאה ייז ;עיסעֿפָארּפ ריא סיוא טכַאמ
 ןבָאה רַאֿפרעד .ןבעל טייווצ ַא ןיא טרעכיזרַאֿפ ךיוא ריא ןבָאה ןוא ,םילָאװייט ןוא
 ךעלכַײר ריא ןבָאה רערערַאֿפ יד סָאװ ,טלעג סָאד ןעמוקַאבסױרַא ריא ןוֿפ יז
 ןציטש וצ ףיוא רעבָא רקיע רעד ,ןקעווצ עקיטעטליואוו ײלרעלּכ רַאֿפ ,טלעטשעגוצ

 טלדנַאװרַאֿפ זיוה ריא טושּפ ןבָאה ייז !טַײל-עמערָא יד טנַײה ןוא .עטנרעלעג

 טַײל-עמערָא עלַא .עקנַארק רַאֿפ םילוח-תיב ַא ןיא ,סרערָאנש רַאֿפ שדקחה ַא ןיא

 טַײצלָאמ ןטוג ַא ןעמ טמוקַאב לדגמ ןוֿפ םירמ ַײב זַא ,טסואוועג ןבָאה םילשורי ןוֿפ
 עריא ןעוו .טגיילעגוצ הֿבדנ עטעֿפ ַא ןוא ןקיטכענוצרעביא ףיוא טעב ַא ,ןסעוצּפָא
 ןעגנַאגעג ייז ןוֿפ ייווצ ןענַײז ,טריֿפעגסױרַא לטעב-גָארט ריא ףיוא יז ןבָאה רעניד
 -ַאכ רעד ןשיװצ טלײטעגרעדנַאנוֿפ ןוא סרניד ךעלקעז טימ ריא רַאֿפ סױארָאֿפ
 רעװ .ןעָארק יד יו ריא ךָאנ טּפעלשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרערָאנש ערטסַאיל
 ,ןעגנערב וצ ןברק ַא ןַײרַא שדקמ:תיב ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא יז זַא ,ךָאנ טסעומש
 רַאֿפ ןעוועג ץרַאװש טָאטש-רעטנוא רעד ןוֿפ ןסַאג עגנע יד ןענַײז לָאמטסנעד
 -סיוא הקדצ ןבָאה רעניד עריא עכלעוו ןשיווצ ,עקיטֿפרעדַאבטיונ ןוֿפ גנַארדעג
 עקיטעטליואוו ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןעוועג ןֿפָא טנַאה ריא זיא םעד ץוחַא ,טליײטעג
 זיא הקדצ ריא ,טעדנירגעג ןבָאה םילשורי ןוֿפ ןעױרֿפ עלעדייא יד סָאװ ,ןקעווצ
 .ענעגנַאֿפעג ןזיילוצסיוא זיב סנירָאטעּפמיק עמערָא ןֿפלעה ןוֿפ ,רעשל ןיא ןעוועג
 טזָאלעגוצ ןרָאװעג טשינ זיא לדגמ ןוֿפ םירמ זַא ,ןגָאז טשינ ריד ףרַאדַאב ךיא
 טלקנעווקעג וליֿפַא ךיז טָאה ןעמ ,םילשורי ןיא תוינקדצ םישנ יד ןוֿפ הרֿבח רעד וצ

 -סיוא ןַא ןענוֿפעג ןבָאה םימכח יד רָאנ ,הנוז תנתא בילוצ הקדצ ריא ןעמענוצנָא
 ריא ןוא ,ץנַאג ןבילבעג זיא ץעזעג סָאד זַא ױזַא ,רּתיה ַא ןענוֿפעג ןבָאה -- געוו
 טשינ ךיז טָאה ,ױרֿפ ענייש עצלָאטש יד ,יז ןוא ,ןעמונעגנָא ךָאד ןעמ טָאה הקדצ
 ןעמונעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,דײרֿפ טימ ןעוועג לוֿפ זיא יז ,טרעקרַאֿפ : טקידיײלַאב
 ,רערערַאֿפ עכַײר עריא ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה יז עכלעוו ,ןרניד עריא
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12 
 ןטרָאנ-םימשב סאנעלַאדנַאמ םירמ

 ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעטעטסעּפרַאֿפ רעד ןיא ,קָאטשניר םעד ןיא טָא אקווד ןוא

 -םוֿפרעּפ עטמירַאב ריא טגיײלרַאֿפ לדגמ ןוֿפ םירמ טָאה ,קנַאטשעג ןוא ץומש

 -ןעמולב םענעגייא ריא ןוֿפ ןגיוצעג ןטּפעצער עריא טיול טָאה יז סָאװ ,גנולמַאז

 יז יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע .םיתזה-רה ןֿפױא טגײלרַאֿפ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןטרָאג

 עטלייוורעדסיוא עריא טימ -- קנַאטשעג םעד ןגעק געיעג ןיא ןייג טלָאװעג טלָאװ

 עריא ןוֿפ גנולמַאז רעד ןגעוו זיא ךרַאנָאמ ןייא טשינ ןוא ,ןלייא עקידעקעמש

 .ןעוועג קיטכיזרעֿפײא ןעמוֿפרעּפ
 יד ןוֿפ רענייא ןיא .ןצריוועג ןוא ןלייא וצ טײקכַאװש ַא טַאהעג ןבָאה ןדִיי יד

 -נַײא עירָאטַארָאבַאל עלעיצעּפס ַא טַאהעג ייז ןבָאה שדקמ-תיב ןוֿפ ןרעמַאק ליֿפ

 םעד רַאֿפ ןצריוועג ןוא ןסקיוועג עטסנטלעז יד ןוֿפ ןלייא ןשטעווקוצסיוא טנדרָאעג
 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןקעװצ עלעוטיר ערעדנַא יד רַאֿפ ךיוא יװ ,ּפמָאל ןקיליײה

 רצוא ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג וליֿפַא ןבָאה ייז .טלוק ןזעיגילער רעייז טימ ןדנוברַאֿפ
 ןוֿפ רצוא םעד יו טצעשעג רערעַײט ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןעמוֿפרעּפ ןוא ןלייא ןוֿפ

 םעד רעביא סעדנעגעל ענעדײשרַאֿפ קלָאֿפ ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז סע ,דלָאג

 -נטלעז ןוא עטסשילרעטסיוא יד ןעניֿפעג טלָאזעג טרָאד ךיז ןבָאה סע .רצוא-ןלייא

 ןעלקניוו עטסטײרּפשרַאֿפ יד ןיא טלוק םעד ןוֿפ רערערַאֿפ יד סָאװ ,םינימ עטס
 ערעייז ךיוא .קנַאשעג סלַא שדקמיתיב ןרַאֿפ ןקישוצ טלָאזעג ןבָאה טלעוו רעד ןוֿפ
 -עג ךיז ןבָאה ,קיליײה רַאֿפ טכַארטַאב ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,ןלייא-גנובלַאז עטלַא
 ךָאנ ןעמַאטש ייז זַא ,ןרָאװעג טלײצרַאֿפ זיא ייז ןוֿפ עקינייא רעביא .ָאד ןענוֿפ
 .טייקכעלטעג רעד ןוֿפ : רבדמ רעד ןיא ןעוועג ןענַײז ןדִיי יד ןעוו ,טַײצ רעד ןוֿפ
 ףיוא .חישמ ןטעטרַאװרעד רעייז ןבלַאז וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןלייא יד ןענַײז
 ,טַײצ רעד ןיא ןרָאװעג ןדנואוושרַאֿפ ןענַײז ייז זַא ,ןרָאװעג טלײצרַאֿפ זיא ערעדנַא
 ,ןרעװ ןיירמוא טשינ ןלָאז ייז ידּכ ,רצוא םעד ןטערטַאב טָאה רעדמערֿפ ַא ןעוו
 ןַא ןבירטעג ןבָאה ןדִיי יד .טקעדטנַא רעדיוו םינהּכ יד ייז ןבָאה ךָאנרעד ןוא
 טצונַאב ןבָאה ייז עכלעוו ,ןצריוועג ,םימׂשב ,ןלייא טימ טלוק ןכעלדנעטשרַאֿפמוא

 ערעייז טכַארבעג ןבָאה ייז ןעוו רעדָא ןעגנורעַײֿפ-םיֿפוט-םימי ערעייז עלַא וצ
 ,ןלייא :ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ וצ ןלייא טצונַאב ןבָאה ייז .תונברק-סגנוקינייר
 עטיוט יד ,תונותח ערעייז וצ תולּכ יד ,טבלַאזעג םינתח יד ןבָאה ייז עכלעוו טימ

 -עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכַײר יד ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .שינבערגַאב רעייז תעב
 רעד ,קלָאֿפ עטושּפ סָאד רָאנ ;טַײײצלָאמ ןכעלטסעֿפ ןדעי וצ ןעמוֿפרעּפ טימ טבלַאז
 סָאד טרימשעג ןטייהנגעלעג עסיוועג ַײב ךיוא ךיז טָאה ,עטסמערָא יד ןוֿפ רעמערָא
 ,קנערק טלייהעג ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןלייא טַאהעג ןבָאה ייז ,ןלייא טימ ביל
 ידּכ ,טרימשעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןלייא טַאהעג ןבָאה ייז ; ןגָאלשסיוא ,תוּכמ
 ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,םימׂשב ;עטרעגַאב ערעייז ןוֿפ רעצרעה יד ןעיצוצוצ
 סָאװ ,םימׂשב יד ץוחַא ;גיוא טכעלש ַא ןוֿפ ךיז ןטיהרַאֿפ ,ףושּכ ןוֿפ טרעכױרעגּפָא
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 -לייא טימ ןעוועג לוֿפ זיא טָאטש יד .ןקעווצ-סגנוקינייר רַאֿפ טצונַאב ןבָאה ייז

 סָאװ ,תוחיר עטסשילרעטסיוא יד ןוֿפ ןרָאװעג טקעמשרַאֿפ זיא יז ןוא ךעלכעלימ

 -עגסױרַא ןבָאה ןעמוֿפרעּפ ןוא ןצריוועג עשידנעלסיוא ןוא עשידנעלניא עלַא יד

 יד ןבָאה ןצכעילב ןוא ןעגנוצנַאלֿפ ,רעצכעטַײרק עלַא ןוֿפ םערָאװ .ךיז ןוֿפ ןבעג

 רועיש ַא ןָא טגָאמרַאֿפ יז ןבָאה ןושל רעייז ןיא ,ןלייא ןגָאלשסױרַא טנָאקעג ןדִיי

 ןוֿפ ,ןסקיוװעג ןוא ןצריוועג יד טיול ,ןלייא ןטרָאס עטסנדײשרַאֿפ יד רַאֿפ ןעמענ

 ,טנידעג ןבָאה ייז עכלעוו וצ ,ןקעווצ יד טיול ןוא ּפָא ןעמַאטש ייז עכלעוו

 טַאהעג טָאה םילשורי ןיא ױרֿפ עשיטַארקָאטסירַא עדעי זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 -סיוא ,סעקיטעמסָאק ןוא ןבלַאז ןעמוֿפרעּפ עלעודיווידניא עריא ,ענעגייא עריא

 טָאה ַאנעלַאדגַאמ םירמ .ןעגנוצנַאלֿפ עטכוזעגסיוא ענעגייא עריא ןוֿפ טשטעווקעג

 רעשילַאטנעירָא ןייא ןוֿפ טשינ ךיז וצ האנק יד ןֿפורעגסױרַא ןלייא עריא טימ

 ,ןיסעצנירּפ

 טרַא ןייא ןורדק לחנ םַײב זיוה ריא ןיא :ןבעל טלּפָאט ַא טריֿפעג טָאה םירמ

 -םימׂשב ריא טַאהעג טָאה יז ואוו ,םיתזה-רה ןֿפױא ךייה רעד ןיא ,ןביוא ןוא ,ןבעל

 ,עמַאד-טלעוו יד ןעוועג יז זיא לָאט ןיא ןטנוא .ןבעל טרַא רעדנַא ןַא רָאג ,ןטרָאג

 ,םילשורי ןוֿפ טנגוי עטסטעדליבעג ןוא עטסכַײר יד ןגיוצעג טָאה סע רעכלעוו וצ

 ןזיוַאב ךיז טָאה יז ואוו ןוא רעגנעהנָא עכַײר עריא ןעמונעגֿפױא טָאה יז ואוו

 עכלעוו ,ןדַאקסַאק-רָאה עקידנעמַאלֿפ עטכידעג עריא ןיא טליהעגנַײא ,טעקַאנ

 ןטכעלֿפנעמַאזוצ ךעלטסניק ױזַא ןטסניד עריא ןוֿפ ףליה רעד טימ טנָאקעג טָאה יִז

 .רעּפרעק ןקידנלַארטש ריא ןוֿפ ןטלַאּפש ןזיוועג רָאנ ךיז ןבָאה סע זַא ,ךיז םורַא

 ףרָאד ןיא זיוה ַא ןוא ןטרָאג ַא טַאהעג יז טָאה ,םיתזה:רה ןֿפױא ,רעבָא ןביוא

 -ורב ריא טימ אתרמ רעטסעוװש ריא טניואוועג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,יניה-תיב

 ,"רעטערטילייא, -- ?םינמש:תג, ןֿפורעג ןעמ טָאה ןטרָאג םעד .רזעילא רעד

 ןטרָאג רעד .ךיורבעג ריא רַאֿפ ןטערטעגסיוא ןלייא יד םיא ןיא טָאה ןעמ לַײװ

 ןיא טָאה יז .רעדנואוו ַא ןעוועג עקַאט זיא רע ןוא םילשורי ץנַאג ןיא טמשעג טָאה

 ,ןצריוועג עטסקיטרַאדמערֿפ יד ,ןעמולב עטסשילרעטסיוא יד טצנַאלֿפרַאֿפ םיא

 יז ואוו .רעדנעל עטסטַײװ יד ןוֿפ ןעגנערב טזָאלעג טָאה יז עכלעוו ,רעצכעטַײרק

 -רַאֿפ ןרָאד-סוטקַאק ַא רעדָא םולב ַא ,גנוצנַאלֿפ רענעטלעז ַא ןוֿפ טרעהעג טָאה

 ,קַאמשעג ןלעדייא ןַא ךיז ןוֿפ סיױרַא טיג סָאװ ןוא רבדמ רעד ןיא ץעגרע ןֿפרָאװ

 ןטרָאג ריא ןיא גנוצנַאלֿפ יד ןגָארטרעביא טזָאלעג ןוא ןשטנעמ טקישעג יז טָאה

 שוח רעד עכלעוו ַײב ,סרעטערט-לייא ענעגייא טַאהעג קעווצ םעד וצ טָאה יז .ןַײרַא

 -יא ,ןטּפעצער עמייהעג ןסעזַאב ןבָאה ייז ןוא טלקיװטנַא רעייז ןעוועג זיא חירה

 יװ ,ןעִיצוצסױרַא ןעמוֿפרעּפ יד ץכעִילב םעד ןוֿפ ױזַא יו ,השוריב ןעמונעגרעב

 ןעמוקסיורַא םוֿפרעּפ רעקיטרַאנגיײא ןַא לָאז סע זַא ,ןשימ וצ ןקַאמשעג יד ױזַא

 טָאה סע :עצנַאג סעדנעגעל ןעגנַאגעגמורַא םילשורי ןיא ןענַײז ןטרָאג ריא רעביא

 ןדִיי יד סָאװ ,"רורד:רמ, רעשירַאדנעגעל רעד ןעניֿפעג טלָאזעג םיא ןיא ךיז

 םעד טשטעווקעגסיוא ןעמ טָאה םיא ןוֿפ ,טכַארבעג רבדמ רעד ןוֿפ ךיז טימ ןבָאה

 חבזמ ןַײז םיא טימ ןלעֿפעגליױאװ זיא טָאג רעייז סָאװ ,לײא-םוֿפרעּפ ןלעניגירָא

 ןרָאװעג ןרױלרַאֿפ טַײצ רעד טימ רעבָא זיא "רורד-רמ, רעד .ןרעכיירוצסיוא

 םירמ וצ טקישעג ןבָאה עטנרעלעג יד זַא ,םילשורי ןיא טלײצרַאֿפ טָאה ןעמ

 -רמ, רענעטלעז רעד עקַאט ךיז טניֿפעג ןטרָאג:םימׂשב ריא ןיא יצ ,ןשרָאֿפכָאנ
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 יצ ,עטנרעלעג יד ןשיווצ חוּכיװ רעצנַאג ַא טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה סע ןוא ."רורד
 טָאה ןַאד .טשינ רעדָא שדקמ-תיב ןרַאֿפ ןצריוועג עריא טימ ןצונַאב ךיז געמ ןעמ

 עריא ןגרָאז ךס ַא טכַאמעגנָא ןצנַאלֿפ עריא ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד טימ ךיוא יז
 עריא ןוֿפ םינימ ענעדײשרַאֿפ יד יצ :עטנרעלעג יד -- םיצעוי-ילעב עזעיגילער

 טשינ הלילח יצ ,ןימ ןַײז טימ רעדעי ,ךָאנ ןיד ןטיול טצנַאלֿפעג ןענַײז ןעגנוצנַאלֿפ

 ןצעזעג עשידִיי יד טיול סָאװ ,םינימ ענעדײשרַאֿפ טימ טשימעגסיוא ןעמַאזוצ
 ,ןטָאברַאֿפ גנערטש סָאד זיא

 -רָאֿפ ךיז טימ טָאה רע ,טייהנטלעז עסיורג ַא ןעוועג ךעלקריוו זיא ןטרָאג ריא
 "טַײװ יד ןוֿפ ןעגנוצנַאלֿפ-ץריװעג עטסטכוזעגסיוא יד ןוֿפ גנולמַאז ַא טלעטשעג
 -לָאט ןוא -גרעב ןעוועג ָאד ןענַײז סע ,ןזַאָא יד ןוֿפ ,רבדמ רעד ןוֿפ ,רעטרע עטס
 -עג ךיז טָאה עטנרעלעג עשיכירג רעדָא עשימיור יד ןוֿפ רעוו ןעוו .ןעגנוצנַאלֿפ
 לָאז יז זַא ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ וצ טדנעוװעג ךיז רימ ןבָאה ,םילשורי ןיא ןענוֿפ

 ןיא ןעמעוו ןטלעז רעייז רעבָא טָאה יז ,ןעגנוצנַאלֿפ יד ןרידוטש וצ ןביולרעד ייז

 זיולב ןטלַאהַאבסיוא יז טָאה טרָא עקיזָאד סָאד .ןדַאלעגנַײא ןטרָאג-םימׂשב ריא

 טריֿפעג טָאה יז סָאװ ,ןבעל ןקישיור םעד ןוֿפ ןרָאװעג דימ זיא יז ןעוו .ךיז רַאֿפ
 -עגּפָא ךיז טָאה ןוא טָאטש רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןדנואװשרַאֿפ יז זיא ,םילשורי ןיא
 -נערברַאֿפ יז טגעלֿפ ןטנוװָא ןוא געט עצנַאג ןוא ,ןטרָאג-םימׂשב ריא ןיא ןסָאלש
 ןבָאה סע םערָאװ .ןײלַא ךיז טימ תונובשח ןכַאמ ,ןטכַארט ןוא ןרעלקכָאנ ןוא ןעג
 ,שטנעמ ןוֿפ תילכּת םעד ןגעוו ,טייקיבייא ןוֿפ ןגַארֿפ טקיאורמואַאב קידנעטש יז
 "נוא יװ ןענעגונגַאב ןזָאל טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז ;ןבעל ןוֿפ ליצ םעד ןגעוו

 יד יו ,וצ טגנערב ןבעל סָאד סָאװ ,ןדײרֿפ עכעלגעטיגָאט יד טימ רענייא רעזד
 -נַאב עטנַאלַאג עריא ,טציירעג טשינ יז טָאה ךַאז םוש ןייק .םיוב ַא ןוֿפ ןטכורֿפ
 ןַא ,ךיז-ןסעגרַאֿפ ַא ןעוועג רעמ ןענַײז ,זיוה ריא ןיא ןבעגעג טָאה יז סָאװ ,ןטעק
 -עגסיוא טכיל ַא יװ יז טָאה םיוק .שינעֿפרעדַאב-סונעג ַא רעדייא ךיז ןרוּכישנָא
 למיה-ןרעטש םעד רעטנוא טכַאנ רעמערַאװ ַאזַא ןיא ןעגנַאלרַאֿפ עריא טנערב
 ףיוא ןרָאװעג ןדנואוושרַאֿפ גָאט ןטייווצ ןֿפיױא דלַאב יז זיא ,עסַארעט ריא ןוֿפ
 -ץרַאװש ,עקידרעב יד ַײב ןוא ,טַאהעג הטרח ,ךיז טקיניירעג ,טסַאֿפעג ,גנַאל-ןכָאװ
 .ןשַאװּפָא דניז עריא ןָאק יז סָאװ טימ ,טשרָאֿפעגכָאנ םינבר עטליהעג

 ןרירטנעצנָאק וצ ףיוא טרָא עטסַאּפעגוצ סָאד ןעוועג עקַאט זיא ןטרָאג ריא ןוא
 ןעז וצ קירעגַײנ רעייז ןעוועג עלַא ןענַײז רימ ,שֿפנה ןובשח ַא ןכַאמ וצ ןוא ךיז
 ױזַא ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעװ ןוא ןטלַאהַאב גנַאל ױזַא ךיז ןָאק יז ואוו ,טרָא סָאד
 .ןכוזַאב וצ טרָאד יז ןעגנולעג רימ זיא טלמונַא ןוא ,טרעהעג ליֿפ

 "רה םעד ףיוא ,דנַײרֿפ ערעזדנוא רָאּפ ַא ,טזָאלעגקעװַא לָאמַא ךיז ןבָאה רימ-
 רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןעוו ןוא .ןטירעגֿפױרַא טרָאד ןענַײז רימ .םיתזה
 עקירעיורט עטסיוו סָאד ּפָארַא גרַאב ןוֿפ טנֿפעעגֿפױא זדנוא רַאֿפ ךיז טָאה ,ךייה
 רֶע .ריא ןיא טסַאֿפעגנַײא חלמה-םי םעד טימ ,הדוהי רבדמ רעד ןוֿפ טֿפַאשדנַאל
 . .. היח ַא ןוֿפ ליומ ןֿפָא ןַא יו ,ךייה רעד ןוֿפ ןעזעגסיוא טָאה

 זיא יז ,םייה רעד ןיא ןֿפָארטעג טשינ יז ןבָאה רימ :קילג ַא ןעשעג זיא זדנוא
 יז זַא ןכַאמ טֿפָא ריא טימ ךיז טגעלֿפ סע יװ ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעוועג רָאג
 יד ןוֿפ סעיסוקסיד יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא געט עצנַאג ןסעזעגּפָא טרָאד זיא
 -עג רעטעּפש ןענַײז רימ יװ ,ןַאמ-רעגנוי ַא ןעמונעגֿפױא טָאה זדנוא .עטנרעלעג
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 רעכיוה ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .רעדורב ריא -- ןרָאװעג רָאװ

 עכלעזַא טימ םינּפ ַאזַא ןעזעג טַאהעג טשינ ןבעל ןַײמ ןיא ךָאנ בָאה ךיא ,שטנעמ

 -עג טלָאװ ךיא ,טלכיימשעג טוג ענדָאמ טָאה רע .ןקַאב ענעגיוצעגסיוא ,עגנַאל

 1 טייקסטוג רעדָא טעטיווְיַאנ ןעוועג סָאד זיא יצ .טלכיימשעג שיטָאידיא : טגָאז

 קיטסַײג ןצנַאג ןיא טשינ זיא רע זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג ךיא בָאה טשרע םוצ

 יוצ טרעהעגֿפױא טשינ רע טָאה ,טדערעג טָאה רע תעשב םערָאװ ,טלקיװטנַא

 .ןוט וצ גנידלַא ,ןשטנעמ עדמערֿפ ,זדנוא רַאֿפ ןעוועג גיליוו זיא ןוא ןעלכיימש

 ןעמ יו ,טעטיװיַאנ ןוֿפ טושּפ זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב רעטעּפש

 ןיא רעמ ךָאנ רעבָא ,הדוהי ןיא קלָאֿפ-דנַאל םעד ןשיווצ ןֿפָארטעגנָא טֿפָא סע טָאה

 רע ,ןליוו רימ סָאװ ןוא ןענַײז רימ רע טגערֿפעג טשינרָאג זדנוא טָאה רע .לילג

 ןיא ןטעבעגנַײרַא זדנוא ןוא ןקוב קידהענכה ַא טימ ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא זיא

 -נוא רעכוטנַאה טימ רעסַאװ סנקעב ןגָארטעגסױרַא רעִירֿפ זדנוא טָאה רע ;בוטש

 טָאה רע .טלדנַאסַאב טוג ןעוועג ןענַײז סיֿפ ערעזדנוא שטָאכ ,ןשַאוװ וצ סיֿפ ערעזד
 -רוא ןעמענוצֿפױא ןעוועג ייז ַײב זיא גהנמ רעד יװ ןוא ,ןשַאװעג טנעה ערעזדנוא

 ןוא ןעוועג ןייר שיטנַאדעּפ זיא בוטש ןיא .ןשוק זדנוא ףיוא ךיז ןֿפרָאװעג ,םיח

 סע .םילשורי ןיא זיוה סיורג סמירמ טנָאמרעד טשינרָאג טימ טָאה סע .ךַאֿפנײא

 עטנקורטעג סיוא ןטכָאלֿפעג ןצַארטַאמ ראּפ ַא : עטסקיטיינ סָאד רָאנ ןעוועג ָאד זיא

 -רעדנַאנוֿפ ,סעקעד ןוא סנשיק רָאּפ ַא ,עגָאלדָאּפ רעטרַאה-דרע רעד ףיוא ןזָארג

 ַא ,ץלָאה-סובמַאב סיוא ךעלטנעוו-ץוש טימ טלעטשרַאֿפ ,ןעלקניוו יד ןיא טגיילעג

 ,ענעמייל רָאּפ ַא םעד ץוחַא ;םיא ןבעל ךעלצַארטַאמ רָאּפ ַא ,שיט רעקירעדינ
 ענרעצלָאה ,ןגירק עסיורג רָאּפ ַא ,ןשַאלֿפ-סיבריק ,םילּכיצנַאלֿפ רעדָא ענעדרע

 טרָאװעבֿפױא ןעוועג זיא סע עכלעוו ןיא --- ,הכָאלמ עשימייה ץלַא ,ךעלטערב

 םעד םורַא ןענַאטשעג ןענַײז ךלימרעיוז טימ ןגירק .זעק ןוא טיורב עכעלגעט סָאד

 ךיור רעד זיא ,זיוה ןעמערָא ןדעי ןיא יװ ,ָאד ןכלעוו ןוֿפ ,ןוויוא םענרענייטש
 ןוא ריט יד .ריט רענעֿפָא רעד ךרוד רָאנ ,גנונעֿפע ןַא ךרוד ןעגנַאגעגסױרַא טשינ
 עטבעוועגסיוא ןגנַאהרָאֿפ טימ ןוז רעד רַאֿפ ןעגנָאהרַאֿפ ןעוועג ןענַײז רעטצנעֿפ
 טשינ ךיז בָאה ךיא רעבָא .ןציז ןטעבעג זדנוא טָאה ןַאמ-רעגנוי רעד .יורטש ןוֿפ
 טכַאמעג טָאה שטנעמ רעגנוי רעד סָאװ ,קורדנַײא םעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טנָאקעג
 ,הקסֿפה ַא טכַארבעגנַײרַא לָאמ טֿפָא ןדער ןַײז ןיא טָאה טײקמַאזגנַאל ןַײז .רימ ףיוא
 ייברעד ,טעברַאעג םיא ןיא רעווש ןטלָאװ םישוח ענַײז ןוא רעדילג ענַײז יו ױזַא
 טייקטיירג רעקידהענכה ןַײז טימ ןוא לכיימש ןקיטומטוג ןַײז טימ רע טָאה רעבָא
 -עװַאב ענַײז סָאװ ,רַאֿפרעד ןטעברעביא טלָאװעג ,רעלעֿפ ןַײז ןקיטיגרַאֿפ טלָאװעג

 זַא ןעזעגנַײא ךיא בָאה רעבָא רעטעּפש .עקנילֿפ גונעג ןייק טשינ ןענַײז ןעגנוג
 -עגקירוצ רעקיטסַײג ןַײז ןוֿפ ןעמוקעג טשינ זיא טיײקּפמעט עשיטַאמגעלֿפ ןַײז
 םערָאװ ,גנומיטש-החונמ רעכעלרעניא ןַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאד ,ןיינ ,טיקנענַאטש
 עטריצילּפמָאק ענַײז טימ ןטרָאג-םימׂשב םעד ןזיווַאב טָאה רע תעשב ,רעטעּפש
 ןביולג רעטרירַאבמוא ןַײז .ןסיוו ןוא ץנעגילעטניא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ,ןסקיוועג
 רעלעֿפ ַא ןסעזַאב טלָאװ ןַאמ-רעגנוי רעד יו ,קורדנַײא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה
 טקריװעג טָאה רע ןוא ,ןריזילַאנַא וצ ןשינעעשעג ןוא ןכַאז יד ןַײז קיעֿפמוא ןוֿפ
 שטנעמ ַא רימ רַאֿפ טַאהעג טשינ טלָאװ ךיא יוװ ,דמערֿפ ןוא ךעלמייהמוא רימ ףיוא
 -כעלמייהמוא עבלעז יד .היח עטנַאקַאבמוא ןַא סעּפע רָאנ ,ןליוו ןוא ןוורענ טימ
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 עצנַאג יד ןגָארטעג טָאה --- עקידנרירַאב-טיוט :טגָאזעג ןעוועג טלָאװ ךיא -- ,טייק

 ,החונמ רעד בילוצ ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה ןעמ .זיוה ןיא גנומיטש עקידהוולש

 -עדרָא ןוא טייקרעביוז רעשיטנַאדעּפ רעגנערטש רעד בילוצ ןוא ָאד טשרעה סָאװ

 ןייק טשינ ןעניואוו זיוה םעד ןיא זַא ,ןענַאטשעג ָאד ןענַײז סָאװ ,ןכַאז יד ןוֿפ גנונ

 טשינ ןֿפוא םושב סע טָאה ןעמ סָאװ ךַאז ַא --- ,עטיוט רָאנ ,ןשטנעמ עקידעבעל

 טָאה רע סָאװ ,לדיימ םעד וליֿפַא רעדָא םירמ רעטסעווש ןַײז ןביײרשוצ טנַאקעג

 ןוא גנוקיאורמואַאב ,טעטיזָאװרענ רעצנַאג ריא ַײב םערָאװ .אתרמ ,ןֿפורעגנַײרַא

 טלָאװעג זדנוא יז טָאה ,ךוזַאב ןטעטרַאװרעדמוא רעזדנוא בילוצ טײקטגרָאזַאב

 ןיא םינּפ ריא ןבעגעג ףרָאװ ןלענש ַא טָאה יז יו ,טקרעמַאב בָאה ךיא) ןלעֿפעג

 ריא ןעז וצ ידּכ ,ריט רעד ַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעסַאװ טימ גירק ןסיורג םעד

 ןעוועג זיא רעדורב ריא ,ןגעקַא .ןעמענוצנַײא זדנוא טימעג ךיז טָאה ןוא (טכיזעג

 ,טלעוו רעדנַא ןַא וצ טגנַאלַאב טלָאװ רע יו ,זדנוא ןוֿפ טַײװ ױזַא

 טָאה רע תעשב ,םיא ןיא טליֿפעג ךיוא ךיא בָאה טײקדמערֿפ-טלעוװ עבלעז יד

 .ןעגנוצנַאלֿפ עטסשילרעטסיוא יד זדנוא ןזיװַאב ןוא טריֿפעגנַײרַא ןטרָאג ןיא זדנוא

 ךָאד ןוא ,ןזיוועג זדנוא טָאה רע סָאװ םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג זיא רע

 טייטש טָא זַא ,קורדנַײא םעד טַאהעג טָאה ןעמ ,טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג טשינ

 טעז רע סָאװ ,םורַא םיא ןעלגניר סָאװ ,ןכַאז ןגעוו זדנוא טימ טדער ,זדנוא טימ רע

 -נַא ץעגרע זיא רע ,ָאטשינ רע זיא ךָאד ןוא ,טנעה יד טימ ןָא טריר ,ןגיוא יד טימ

 ןיא ,סױרַא םולח ַא ןוֿפ טקעװעגֿפױא ןעוועג םיא טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,ואוו-שרעד

 ,ןבעל לַאער ןַײז טריֿפ רע ןכלעוו

 בָאה ךיא .גנובעגמוא עצנַאג יד ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,רע יו ױזַא טקנוּפ ןוא

 סע זַא ,טסואוועג טשינרָאג בָאה ךיא ,ןעזעג טשינ ןבעל ןַײמ ןיא סעכלעזַא ךָאנ

 זיא סע .ןטילבעג ןוא רעצכעטַײרק ןוֿפ ,ןסקיוװעג םינימ עכלעזַא אצמינב ןענַײז

 סע ןכלעוו ןיא ,םלוע-תיב ַא רָאנ ,ןעמולב ןוֿפ ןטרָאג רעכעלנייוועג ןייק ןעוועג טשינ

 ןוא םערעװ ,ןלַארענימ ןרָאװעג ןרָאװעג טרענײטשרַאֿפ ןעגנוצנַאלֿפ ןיא ןענַײז

 ןסקיוװעג ןיא ןרָאװעג לגלוגמ ָאד זיא ץלַא ,םיאורב עטנַאקַאבמוא ןוֿפ םירֿבא ,תויח
 ןיא טניואוועג זיא ןעמ ,ןבעל ַײנ ַא וצ דרע רעד ןיא ןרָאװעג טצנַאלֿפעגנַיײא ןוא

 ןיא טשינ טנגעגַאב ןעמ סָאװ ,ןסקיוועג ןוא ןסנירג ףיוא ןֿפערטוצנָא דנַאל םעד

 "וצ) ןזיוועגנָא ןטסרעמ םוצ גנורַאנ רעייז ןיא ןענַײז ןדִיי יד .רעדנעל ערעדנַא ןייק

 -ןירג ףיוא (שיילֿפ ןוֿפ ןסע סָאד ןריצילּפמָאק סָאװ ,ןטֿפירשרָאֿפ עלעוטיר ביל
 ןדעי ןיא יו רעמ סנירג ןוֿפ ןטנַאירַאװ יד טלקיװטנַא םעד בילוצ ןבָאה ייז .גרַאװ

 עכלעזַא ןגָארט סָאװ ,ןקָאשיטרַא רעדָא ןענָאלעמ ףיוא ןָא ָאד טֿפערט ןעמ ,דנַאל

 טרַא ןַא ָאד ןבָאה ייז .ץעגרע ןיא טשינ סע טעז ןעמ סָאװ ,ןעמרָאֿפ עכעלמייהמוא

 -נרעטעלק ַא יו סיוא סע טעז ,"סוסק; ןעמָאנ םעד טימ ןֿפור ייז סָאװ ,ןָאלעמ-לּפע

 עכלעזַא ךיז ןוֿפ טײרּפשרַאֿפ סע .רעטעלב יד רעביא ךיז טעּפַארד סָאװ ,היח עקיד

 עדליוו רעטעלב יד ןוֿפ סױרַא טקעטש ןוא רעדעל יװ רעטעלב עצרַאװש עטרַאה

 טײרּפשרַאֿפ סע ,טכורֿפ בלַאה ןוא םולב בלַאה ןוֿפ שימעג ַא זיא טכורֿפ יד .ןעגנוצ

 ןַארַאֿפ .ןוֿפרעד גנוצ יד שזַא ךיז טירב סע זַא ,עטנעימ ןוֿפ חיר ןקרַאטש ַא ךיז ןוֿפ

 ןייק טשינ זיא סָאד :"סרניק, ןֿפור ייז סָאװ ,קָאשיטרַא רעכעלמייהמוא ןַא ךיוא ָאד

 ַא לגענ יד רעטנוא ןוא ץַאק עדליוו ַא יו לגענ טָאה רע ,סוטקַאק ַא רָאנ ,סנירג

 ,תויח רעייז ייז ןוֿפ סיוא טגָאנ ,ןטקעזניא ךיז וצ וצ טיצ סָאװ ,ביוטש ןקידֿפושּכ
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 סָאװ ,ןסקיוועג עקידהיח תמאב ןענַײז סָאװ ,סנירג ןימ ַא ףיֹוא ןָא ךיוא טֿפערט ןעמ
 םעד ןיא ןֿפָארטעגנָא בָאה ךיא סָאװ רעבָא סָאד .טשינ דנַאל ןייק ןיא טעז ןעמ
 ,ןכַײלגרַאֿפ טשינרָאג וצ ןעמ ןָאק ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ ןטרָאג-םימׂשב

 -סיוא ךיז ןבָאה ,ןסירּפיצ עקידנכַאװַאב עקיד ןוֿפ ןטָאש ןֿפיט ןיא טעבעגנַײא
 "נַאלֿפ ןוֿפ ןרילַאּפש --- דלעֿפ קידנעגנעהּפָארַא קיטש קידעּפושמ ַא ףיוא טײרּפשעג

 זדנוא רַאֿפ טנֿפעעגֿפױא ךיז ןבָאה רעיומ-ןטרָאג ןוֿפ גנַאגנַײרַא םַײב ןיוש .ןעגנוצ
 -רעקַאלֿפ-טיור ןוֿפ רילַאּפש ַא טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןעמולב ןוֿפ ןטייב ריֿפ

 ,לארׂשי-ץרא ןיא טַײצ-גנילירֿפ ןיא רָאנ טֿפערט ןעמ סָאװ ,ךעלּפעק-ןָאמ עקיד
 "עג זיא ןַאד .רעַײֿפ ןָא ךעלדיילק עקידנעמַאלֿפ ערעייז טימ ןענָאמרעד עכלעוו ןוא
 -קעלג ערעייז ןזָאל עכלעוו ,ןטניצַאיה עטכוזעגסיוא עיולב ןוֿפ עינָאֿפמיס ַא ןעגנַאג

 ,עקידרעטיצ ןוֿפ רילַאּפש ַא ;ןרעדנַא ןיא סנייא ךיז ןעילוט ןוא ןעגנעהּפָארַא ךעל
 עטכוזעגסיוא ןוֿפ רילַאּפש ַא ןעמוקעג זיא ףיורעד : ךעלקעלגייַאמ ענעגָאװצַאב-יוט
 ,םירמ ןוֿפ רעדורב רעד זדנוא טָאה סע יװ --- ןרילָאק ריֿפ יד ,ןסיריא-טעלָאיֿפ
 טלעוו יד סָאװ ןוֿפ ,ןטנעמעלט ריֿפ יד ןריזילָאבמיס ןלָאז --- טרעלקרעד ,רזעילא

 זדנוא טָאה סע יװ ןוא .םי רעד ןוא דרע יד ,טֿפול יד ,רעַײֿפ סָאד :ןֿפַאשעג זיא
 ןיא ןצנַאג ןיא טנַאמרעד סָאד טָאה ,לודג ןהּכ ןוֿפ ןוז רעד טרעלקעגֿפױא רעטעּפש
 ןיא להוא ןוֿפ גנַאגנַײרַא ןרַאֿפ טגנעה סָאװ ,גנַאהרָאֿפ ןשילֿבב םענעטלעז םעד

 -סיב ,טניצַאיה ןוֿפ ,ןברַאֿפ ריֿפ יד סיוא טבעוװעגנעמַאזוצ זיא סָאװ ,לּפמעט רעייז
 -םימׂשב ןכעלטנגייא םעד וצ ןעגנַאגרעד רימ ןענַײז ןַאד .רוּפרוּפ ןוא ךַאלרַאש ,סוס

 טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו רָאנ ,ןטרָאג-םימׂשב ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד ,ןטרָאג
 ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה סע .םיאורב ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ םלוע-תיב רעטֿפושּכרַאֿפ ַא --
 ,םָאר ַא עקידתוירזכַא ןוֿפ דלעֿפ ַא : ןרוגיֿפ ןוא רעמינּפ עשילרעטסיוא זדנוא וצ
 -ַאגַאב ןוא עטרָאהַאב טקעטשעגסױרַא רעלַײמ-ןּפסָאנק ערעייז ןוֿפ ןבָאה עכלעוו
 -- ןדרעוװש טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה רעכעב-לעק ערעייז ןוֿפ ןוא ,ןעגנוצ עטרעוו
 -ַאלֿפ םוצ זיב טעלָאיֿפ ןטסֿפיט ןוֿפ ,ןברַאֿפ ענעסָאלשעגּפָא עטַאז ןוֿפ שימעג ַא

 -על ןָא טנָאמרעד ןבָאה סָאװ ,ךעלמילב-ןענָאגַארד ןוֿפ דלעֿפ ַא ;טיור ןטסקידנעמ
 "עג ךעלצימרַאקש ערעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןסיריא ןוֿפ דלעֿפ ַא : םערעוו עקידעב
 -ײֿפ-רעמוז עקידנעילֿפ וצ ןכילגעג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןעמולב ןעגנַאֿפעג ןטלַאה
 רעמולש ןֿפיט ןיא ךָאנ ןֿפָאלשעגנַײא ,ןקלענ עקידתועינצ טימ ןטייב :ךעלעג

 -עכעטש ןוא ןעגנוצנַאלֿפ-לעמיק ,ןזיצרַאנ ןוֿפ ןטייב ; סרעכעב-ןּפסָאנק ערעייז ןיא
 -רַאֿפ םעד וצ זיב דנעװַאל ןכעליולב ןדלימ ןוֿפ סעקַאשזק ,ץנימרעפעֿפ רעקיד

 ךעלגַײװצ ןוא סעקַאשזק-טרַאקסומ ,רעבגניא ןקידרעֿפעֿפ ןוא ןֿפרַאש ןקידנרוּכש
 -לעטסיד סיוא ןעגנוצ עלָאמש ןוֿפ גנוצנַאלֿפ ַא -- ןסקיווװעג-גנירמיצ ,ןַארֿפַאש
 .ןטרָאג םעד טליֿפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעמולב-דלעֿפ ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .סקיוועג
 טליֿפעגנָא זיא טֿפול יד רָאנ ,ןברַאֿפ ןוֿפ עינָאֿפמיס ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא סע
 .תוחיר ןוֿפ סנקלָאװ:ךיור ענעעזעגמוא טימ ןרָאװעג

 ןָא ןֿפערט רימ סָאװ ,עטנַאקַאב ,עשימייה ןעוועג ןענַײז ןעמולב עלַא יד רָאנ
 -רעטסיוא ןוֿפ דלעֿפ ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא לָאמַא טימ ןענַײז רימ .רענטרעג עלַא ןיא

 -ןעלצרָאװ עטרילוקסומ זדנוא וצ טקערטשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,םיאורב עשיל
 לגענ"ןעגנוצ עקיכעטש ערעייז טימ רעדיילק יד ַײב זדנוא טּפַאכעגנָא ןוא םירֿבא

 ,ןסקיוועג עשיטָאזקע יד ןעוועג ןענַײז סָאד .ןייג רעטַײװ טזָאלעג טשינ זדנוא ןוא
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 רעד ,לשמל יו ,טכַארבעג רבדמ רעד ןוֿפ ,רעטרע עטסטַײװ יד ןוֿפ ,עקיטרַאדמערֿפ

 -- ,שדקמ:-תיב ןיא טצונַאב טָאה ןעמ ןכלעוו ,הנוֿבל ןוא הנבלח רעקידחיר-ףרַאש

 סע טָאה ןעמ ןוא עיריס ןוֿפ טריטרָאּפסנַארטרעביא ןעמ טָאה ץנַאלֿפ עקיזָאד יד

 ליֿפ יד ןעמַאטש סע ןענַאװ ןוֿפ ,טסואוועג ךיא בָאה טציא .ךיורייוו סלַא טצונַאב

 ענעלַאטעמ ענעדײשרַאֿפ יד ןיא טָאה ַאנעלַאדגַאמ םירמ סָאװ ,ןצריוועג-רעכיור

 ןבָאה רימ .טלעטשעגֿפױא ןרעמיצ עריא ןיא ןוא טרעכיורעגסיוא םילּכ ענעדרע ןוא

 ןרילָאק ןוא ןעמרָאֿפ ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוצנַאלֿפ ןטרָאג ריא ןיא ןעזעג

 רעקידנענערב-טיור ַא -- תויח ןוא ןשטנעמ ןוֿפ םירֿבא ענלצנייא ןיא טנַאמרעד

 ,עקידלֿפָאנש ,עגנַאל רעדָא ,לזייא ןַא ןוֿפ רעיוא טלעטשעגֿפױא ןַא ,ןָאה ַא ןוֿפ םַאק

 ןטקעזניא ןוא טֿפול ןבָאה ייז עכלעוו ךרוד ,רעזענ עכעלדניֿפמע ןוא עקידנרעטיצ

 ןיוש ןבָאה יד -- ,םיאורב עטלּפירקרַאֿפ יד ןעמוקעג ןענַײז ןַאד ,טּפַאנשעגֿפױא

 ,ןעלצרָאװ עטמורקרַאֿפ ,עטעקַאנ רָאנ ,טכַארבעגסױרַא םולב ןייק ךיז ןוֿפ טשינרָאג

 ןענַײז לייט .רעגניֿפ ענלצנייא ,ןטסױֿפ ,טנעה טקעטשעגסױרַא ןבָאה ייז עכלעוו ןוֿפ

 יז יו ,קורדנַײא םעד טכַאמעג ןבָאה ןוא ןעוועג ךַאװ ןענַײז ערעדנַא ,ןֿפָאלשעג

 ןעמ .טעבעג ךָאנ למיה םוצ טקערטשעגסיוא טנעה עטלּפירקרַאֿפ ערעייז ןטלָאװ

 ןטלָאװ םיתמ ענערָאװעג-לגלוגמ ענעטלָאשרַאֿפ יו ,ייז ןוֿפ ןייוועג ַא טרעהעג טָאה

 ןצימע וצ ןֿפור ןוא ןטעב ןוא ,ןסקיוועג ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא ןענַאטשעגֿפױא ָאד

 -ַאב ,ןסוטקַאק ,רענרעד ,ןעמולב ,ןעגנוצנַאלֿפ ,ןסקיוװעג עלַא יד .טָא .ףליה ךָאנ

 ןטסנֿפרָאװרַאֿפ םעד וצ זיב למילב-דלעֿפ ןשימייה ןוֿפ ,עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאק

 ,ןטֿפַאז ענעגרָאברַאֿפ ערעייז ןבעגּפָא טזומעג ןבָאה ,עטסיוו רעטַײוװ רעד ןוֿפ לגַײװצ

 ,לדגמ ןוֿפ םירמ רַאֿפ ןעמוֿפרעּפ ןוא ןלייא יד ןלעטשנעמַאזוצ ןלָאז ייז זַא

12 
 ןלייא סאנעלַאדנַאמ םירמ

 יד ,ןתעגושמ עזעיגילער עריא ןוֿפ ןעגנַאֿפעג ןעוועג יז זיא לָאמ עלַא טשינ

 ריא ןיא לָאמטסנעד ןעמ טָאה ,ייז ןוֿפ טַײרֿפַאב ךיז טָאה יז ןעוו .לדגמ ןוֿפ םירמ

 רָאנ טָאה סָאװ ץלַא .םילשורי ןוֿפ ןטנוװָא עטסטנַאסערעטניא יד טכַארברַאֿפ זיוה

 ,זיוה ריא ןיא טנגעגַאב ךיז טָאה ,טָאטש ןיא טַאהעג ןעמָאנ ַא

 ןוא ןדַיי עטרעלקעגֿפױא יד טימ ןֿפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ,רעמיור ,רימ ןבָאה ָאד

 -ײארַאֿפ עלַא טָאה זדנוא ,ןשיוטסיוא ןעגנוניימ ערעזדנוא ַײרֿפ טנַאקעג ןבָאה רימ

 ןוֿפ ףושּכ םעד רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא ןענַײז רימ :ױרֿפ עראברעדנואוו יד טקינ

 ןוֿפ ןטכױלעגסיױרַא ןַײש-רעטומלרעפ יו טָאה סָאװ ,טיוה רעטרילָאק:ןיורב ריא

 טָאה רעּפרעק רענעסָאלשעג גנערטש ריא .ןרעיילש עריא ןוֿפ ןטלַאּפש יד ןשיווצ

 ...טקיטעזעג ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,עביל רעד ןוֿפ ןשינמייהעג עלַא ןסעזַאב

 טָאה יז יװ ,ָא -- ןגיוא עצרַאװש עסיורג עריא ,זדלַאה רעכיוה רעצלָאטש ריא

 יד סָאװ ,ףושּכ םעד ןיא ןטלַאהעג ןעגנַאֿפעג ,דייה ַײס דיי ַײס ,ןעמעלַא זדנוא

 -סיױרַא ךיז ןוֿפ ןעמוֿפרעּפ עטריניֿפַאר יד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה בַײל ריא ןוֿפ תוכרב

 ,לייא קידעקעמש ןימ רעדנַא ןַא טצונַאב יז טָאה גנומיטש ריא רעדעי וצ .ןבעגעג
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 "עג ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,ערעֿפסָאמטַא עקיטיינ יד ןֿפַאש ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ
 גנַאלש ַא יװ ןעמוֿפרעּפ עריא טימ ןליּפש טנָאקעג טָאה יז .ןעניֿפעג וצ ןשטנואוו

 יז ןעוו ,ןעוועג טצנרע ןוא קירעיורט זיא יז ןעוו ,ןּפיש ענַײז ןוֿפ ןרילָאק יד טימ

 -עג בַײל ריא טָאה ,עילָאכנַאלעמ רעזעיגילער ריא רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא
 ,ןסיריא טימ ּפָארטָאילעה ןוֿפ שימעג ַא ,םעטָא ןקידעקעמש ןֿפיט ַא טימ טכיוה
 ןטסֿפיט ןיא ןבירטעגנַײרַא ךיד ,סנטָאש-טכַאנ טימ טימעג ןַײד טבעוװַאב טָאה סָאװ
 רעלעדייא רעקידתועינצ ַא ןיא ןעגנערבנַײרַא טלָאװעג ךיד טָאה יז ןעוו .רעיורט
 ןוֿפ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,לייא ןַא ןצונַאב טֿפרַאדַאב רָאנ יז טָאה ,גנומיטש
 ,טשימעג ךעלקעלגייַאמ טימ ,ןכלַײֿפ ןקידנשירֿפרעד ,ןקידלושמוא ןוֿפ טֿפוד ַא ךיז
 -רַאֿפ טלָאװעג ךיד טָאה יז ןעוו ןוא .ןגער-סגנילירֿפ ןיא טנָאמרעד ךיד טָאה סע

 עכלעוו ,ןעגנַאלרַאֿפ עקידהווַאּת ןוֿפ רעטע ןַא ריד ןיא ןעמעטָאנַײרַא ןוא ןֿפושּכ

 שוח-סנליוו ןַײד ןרעֿפעלשרַאֿפ ןוא טיוה ןַײד ןוֿפ ןלעצ יד ןעגנירדכרוד ןלָאז

 עריא ןוֿפ טָאה ,ןעגנַאלרַאֿפ עשירעטיבעג עריא וצ ןכַאמ קינעטרעטנוא טיא ןוא
 רעסיז ,רעֿפײר ַא טמעטָאעגסױרַא ןטכעלֿפ-רָאה עטכידעג עריא ןוֿפ ,ןרעיילש
 טשינ טָאה רענייק סָאװ ,חיר ןקידנקיאורמואַאב ןֿפרַאש ַא טימ ,קַאמשעג-ןזיור
 ַא ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא קַאמשעג ןקיזָאד םעד טָאה יז ,ןֿפורוצנָא םיא יו טסואוועג
 -עגרעביא רבדמ ןשיבַארַא ןוֿפ טָאה יז ןכלעוו ,לצרָאװ-סוטקַאק ןלוֿפסינמיײהעג

 -- ךעלעגענ ןוא גנירמיצ טימ --- טרוּכשרַאֿפ ךיד טָאה סָאװ ,ךורעג ַא : טצנַאלֿפ
 .קנַארטעג רעקרַאטש ַא יו

 גנולמַאז עצנַאג ַא ןרעמיצ .עריא ןוֿפ םענייא ןיא טַאהעג קעווצ םעד וצ טָאה יז
 ןענָאקַאלֿפ ןוא ךעלשעלֿפ עטסשילרעטסיוא יד ןיא טרָאװַאבֿפױא ,ןעמוֿפרעּפ ןוֿפ

 ןלַארטש עקידנגיובנגער טימ ,ןשיצינעֿפ ןלעדייא ןוֿפ ,ןרילָאק עקידרעטומלרעּפ ןוֿפ

 ערעדנַא :ןבױרטנַײװ לגנעה ןוא תורונמ ,ךעלגירק טימ טריצַאב ,זָאלג ןקידלקניֿפ

 "לעוו ,ךעלזדלעה עניד עסיורג טימ ךעלזעלג-ןרערט ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז רעדיוו
 טָאה ןלײא-ןעמוֿפרעּפ עטסרעַײט יד .טזָאלעגכרודַא ןּפָארט ןייא וצ רָאנ ןבָאה עכ
 לַײװ ,ךעלגירק ענעמייל ןוא ענעדרע עכעלנייוועג ןיא טרָאװַאבֿפױא ןטלַאהעג יז
 -יגירָא םעד ףיוא טכעלש טקריוו ןוא ןּפעװסיױא טכַאמ לַאירעטַאמ רעלעדייא רעד
 ,ןענָאקַאלֿפ ןוֿפ גנולמַאז עצנַאג ַא טגָאמרַאֿפ יז טָאה ןַאד ,ןלייא יד ןוֿפ ךורעג ןלענ
 -לָאג ףיוא טָאה יז עכלעוו ,ןדגַארַאמש ,ןסוקרוט ,רענייטשלדייא ןוֿפ ןליוהעגסיוא
 -סיוא ריא יז טָאה ןטונימ עקידסח ןיא ,זדלַאה ריא ףיוא ןגָארטעג ןרונש ענעד
 ןענָאקַאלֿפ ערַאבטסָאק יד סָאװ ,טלַאהניא ןרעַײט םעד טימ טבלַאזַאב ןטלייוורעד
 ,ןטלַאהטנַא ךיז ןיא ןבָאה

 ייז ,ךורעג ןוֿפ שוח רעד ןעוועג טלקיװטנַא ,ןדִיי יד ַײב ,ייז ַײב ךיוא זיא סע
 ןוא טנעוו ענעסָאלשרַאֿפ ךרוד ןטֿפוד עטבילַאב ערעייז ןליֿפרעד טנָאקעג ןבָאה
 ןבָאה ייז עכלעוו טיול ,ןלייא ענעגייא עריא טגָאמרַאֿפ טָאה החּפשמ עדעי .ןרעיוט
 רעטסרעַײט רעד יװ ןוז וצ עטַאט ןוֿפ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ןוא ,טנעקרעד ךיז
 וצ ױזַא יו טסואוועג ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצעּפס טַאהעג ןבָאה ייז .רצוא-השורי
 "תיב ןוֿפ טסניד םעד רַאֿפ רָאנ טשינ ;יײז ןשימ וצ ױזַא יו ,םימׂשב יד ןסיוטש
 "ןידע .ךיורבעג םענעגייא םעד רַאֿפ ךיוא רָאנ ,טלקיװטנַא טסנוק יד ייז ןבָאה שדקמ
 יז ַיײב ןעוועג זיא סָאד ,סרענלימ-לייא יד ןֿפורעגנָא ןבָאה ייז יו --- ?סרעסיוטש

 יד ןסיוטש םעד ןגעוו ,סעיסעֿפָארּפ עטלָאצַאב רעַײט ןוא עטסלדייא יד ןוֿפ ענייא
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 ןוֿפ לוק סָאד ביל ןבָאה ןלייא; : לטרעוו ַא וליֿפַא ןעגנַאגעגמורַא יז ַײב זיא ןלייא

 בָאה ךיא .ןקיטֿפעשַאב טימרעד ךיז ייז ןגעלֿפ גנַאל-ןכָאװ ןוא געט .,"לשזרעמ

 וליֿפַא רימ ןבָאה ייז ןוֿפ םענייא טימ .סרעשימ-לייא עכלעזַא טנעקעג ךעלנעזרעּפ

 םירמ ןוֿפ זיוה םעד ןיא עקַאט ןוא ,שינעגעגַאב עטנַאסערעטניא רעייז ַא טַאהעג

 .ןלייצרעד ריד ךיא ליוו םעד ןגעוו .ַאנעלַאדגַאמ

 "ןעמוֿפרעּפ רעד ןיא טעקנַאב ַא ףיוא טצעזעגסיוא ןעוועג לָאמ ןייא ןענַײז רימ

 טָאה יז .טֿפַאשלעזעג ערעסערג ַא ןעוועג זיא סע ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ ַײב עילַאה

 ַא ןוֿפ דילגטימ ַא ,רערערַאֿפ ןשינָאליבַאב ןכַײר ריא דובּכל ןבעגעג טעקנַאב םעד

 ןעמוק טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טגעלֿפ רעכלעוו ,ץנירּפ ַא ,החּפשמ רעקידסוחִיי רעסיורג

 ,רעמילשורי יד ,ייז זיא סע .טָאג ןשידִיי ןרַאֿפ ןברק ַא ןעגנערב םילשורי ןייק

 ןַײז רַאֿפ זיא ,ןעמענוצֿפױא טוג ץנירּפ ןכַײר ןוא ןקידסוחַיי םעד ,ןירעד ןעגנַאגעג

 ,רערערַאֿפ עריא עלַא לדגמ ןוֿפ םירמ ַײב טלמַאזרַאֿפ סָאד ךיז ןבָאה ןגעוו דוֿבּכ

 ןעוועג ךיוא זיא סע ;לודג ןהּכ ןוֿפ סרעגָאװש יד ,ןיז עדייב סננח ןעוועג ןענַײז סע

 עגנוי עכַײר רָאּפ ַא ןעוועג ךָאנ ןענַײז סע ןוא טשרעביוא רעשינָאלַאקשַא רעד

 -רַאֿפ ַא ךיוא ,ןומידקנ ןכַײר ןוֿפ ןוז רעד ךיוא ייז ןשיװצ ,םילשורי ןוֿפ ןשטנעמ
 "גַאמ םירמ ,קיצניוװ ןעוװעג ןענַײז ןעױרֿפ .ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןיא רעטביל
 רעניילק רעד ץוחַא ,טֿפַאשלעזעג-ןעױרֿפ ןייק טַאהעג ביל טשינ טָאה ַאנעלַאד
 רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ,ןידנַײרֿפ-םעזוב סמירמ ןרָאװעג זיא עכלעוו ,גלשיֿבַא רענייש
 טָאה םעד בילוצ ןוא ,טנגוי ךיז םורַא ןעז וצ טַאהעג ביל טָאה יז ,ךעלדיימ עגנוי
 סע יװ ,רעקיזומ עשיטּפיגע ןוא עשיכירג ןייק טימ טליֿפעגנָא טשינ זיוה ריא יז
 םערָאװ .םילשורי ןיא זיוה ןקידנעטשנָא ןדעי ןיא ןטלַאה וצ עדָאמ יד ןעוועג זיא
 ןענַײז עכלעוו ,רעליּפש-ןטײלֿפ עשיטּפיגע יד ןוא רעגניז ןוא רעקיזומ עשיכירג יד

 ןעמ עכלעוו רעדָא ,ןענידרַאֿפ וצ טיורב רעייז םילשורי ןייק קיליװַײרֿפ ןעמוקעג

 טַאהעג ןיוש ןבָאה ,ןולקשַא ןוא הריט ןיא קרעמ-ןֿפַאלקש יד ףיוא טֿפױקעג טָאה

 ןכילּפ עקידהנֿבל-טיירב ,עקידנענַײש טגָאמרַאֿפ ןוא טנגוי עטשרע רעייז ןריױלרַאֿפ
 יז ןוֿפ ץייר רעד זַא ױזַא ,סרעּפרעק עקידנטסולג עגנוי טָאטשנַא ּפעק יד ףיוא
 רַאֿפ טָאה יז ...ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג טּפעװעגסיױא טַאהעג ןיוש זיא
 ןבָאה עכלעוו ,רעזַײה עמערָא ןוֿפ רעליּפש-םייול עגנוי ןטלַאהעג קיזומ-זיוה ריא

 ןוא ןרעוו וצ ןעמונעגֿפױא טסניד-שדקמ-תיב ןיא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ
 טנדרָאעגנַײא ןעוועג זיא סָאװ ,עלוש-קיזומ-ןטיילֿפ יד טכַאמעגכרודַא טַאהעג ןבָאה

 -רעד עלענָאיצידַארט ַא טַאהעג ןבָאה ייז .לּפמעט רעייז ַײב רעדניק-םייוול יד רַאֿפ
 -נַא רַאֿפ ןכיורבעג םוצ ןעוועג טשינ ןענַײז ייז ןוא עלוש עגנערטש ַא ןוא גנואיצ
 ריא טָאה ץנעט ענעגייא עריא רַאֿפ רעבָא .קיזומ רעייז רַאֿפ רָאנ יו ,ןקעווצ ערעד
 -ןטײלֿפ עשיטּפיגע עטבילַאב ריא ,ַאהיֿפ עניילק יד ןטײלגַאב טזומעג קידנעטש

 ,ןירעליּפש

 רענייא ,ץנירּפ םעד דוֿבּכל רעדיילק עכַײר רעייז ןיא ןעמוקעג ןענַײז טסעג יד
 ערעדנַא ןוא לרעּפ ,ןלעוװּוי ענַײז טימ ןגַײטשרעביא טלָאװעג ןרעדנַא םעד טָאה
 ןדלַאֿפ יד ןוֿפ טערקסיד ןעלקניֿפסױרַא טזָאלעג ןבָאה ייז עכלעוו ,רענייטשלדייא

 רעד .טעקנַאב םוצ ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןתנותּכ עטבעוועג-ןדַײז ערעייז ןוֿפ
 ןקיטרַא-ביוה ַא ןיא ,גנוריצ ןכַײר ןַײז ןיא ןעמוקעג זיא ץנירּפ רעשינָאליבַאב
 ןגיוא ערעזדנוא רעבָא .רענייטש ערעַײט טימ טלקניֿפעג טָאה רעכלעוו ,םעדַאיד
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 "עג טָאה רע סָאװ ,תנותּכ עטבעוועג -לדייא עשינָאליבַאב סָאד טּפַאכרַאֿפ טָאה
 טימ יו טצעזעגסיוא לרעּפ ןיא ןזנַארֿפ טימ ,זדלַאה םוצ זיב טלּפענקרַאֿפ ןגָארט

 ערעייז רעביא ןבָאה ייז ,ןענַאטשעגּפָא טשינ ןענַײז רעדניק עשינהּכ יד .ּפענק
 ,ריֿפג ןכַײר ןוֿפ ןוז רעד .ןעלטנַאמ-גנעה עטבעוועג-רעבליז ןגָארטעג םיסּפ תנותּכ
 ןגָארט וצ טביולרעד טשינ םיא טָאה לארׂשי סלַא גנַאר רעכעלנייוועג ןַײז סָאװ

 רַאֿפ רָאנ טכַארט ַא ןעוועג זיא סָאד) םעדעֿפ-רעבליז סיוא טבעוועג לטנַאמ ןייק
 ןוֿפ ןַיײש יד טַײדַאב טָאה ןַײש-רעבליז יד םערָאװ ,זיוה ןקידנשרעה ַא ןוֿפ םענייא
 -גייוועגרעסיוא ענַײז טימ ןגַײטשרעביא טלָאװעג ןעמעלַא טָאה ,(טָאג ןוֿפ ךאלמ ַא
 -גַײא יד : רעגניֿפ עגנַאל ענַײז ףיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,ןעגניר ענעטלעז ךעל
 ןוא ,למיה רעד יװ יולב ,טכַאנ יד יװ ץרַאװש ןעוועג ןענַײז רענייטש עטסַאֿפעג
 רע ,זדלַאה ןֿפױא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,טײק-טכַארּפ עסיורג יד יו טלקניֿפעג
 טכַארטַאב סע ןבָאה עלַא רימ ןוא ,זיוה סָאד טשרעזַאב ןרילָאק ענַײז טימ טָאה
 ןשַאררעביא זדנוא ליוו ריֿבג רענעמוקעגֿפױא רעד סָאװ ,קַאמשעג ןטכעלש ַא רַאֿפ

 עשינַאירוטנעצ ערעזדנוא ןיא ןעמוקעג ןענַײז ,רעמיור יד ,רימ .םוטכַײר ןַײז טימ
 ןלעיציֿפָא םַײב ןטלַאהעגנָא ןבָאה רימ עכלעוו ,סרעצנַאּפ עטדײלקַאב ןלַאדעמ טימ
 זדנוא רַאֿפ טצנַאטעג טָאה ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןעוו ,רעטעּפש .טעקנַאב ןוֿפ לייט
 רעד ןוא טייקנגיױצעגנָא ןוא טײקֿפַײטש ריא ןרױלרַאֿפ טָאה טֿפַאשלעזעג יד ןוא

 "ייז -- רעדניק עשינהּכ יד ,ּפָאק ןַײז ןוֿפ םעדַאיד םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה ץנירּפ
 ןענעֿפעֿפױא רעניד יד ןוֿפ טזָאלעג ךיז ךיוא רימ ןבָאה --- ,ןעלטנַאמ ענרעבליז ערע

 ערעזדנוא ןיא ןבילבעג ןענַײז רימ ןוא סעגָאט יד ןרעטַײװרעד ,סרעצנַאּפ ערעזדנוא
 םעד ןוֿפ ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןעוועג סייה זיא סע םערָאװ .סעקינוט
 .םיור םעד טליֿפעגנָא ןבָאה ןענַאֿפ-רעכיור יד סָאװ ,ךורעג ןטילגעגנָא ןעמערַאװ

 טָאה ַאהיֿפ ,טײלגַאב ַאהיֿפ עניילק יד ,ךעלנייוועג יו ,ריא טָאה ץנַאט ריא וצ

 -טגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,לדנַאמ ענעלָאװשעגנָא ןַא יו ,ליומ רַאברעדנואוו ַא טַאהעג
 טינש-עיצַארעּפָא ןַא ךרוד ; בױרטנַײװ עֿפײר ַא יו םינּפ קידנור ריא ןוֿפ ןביוה
 ןענַײז רָאה עצרַאװש-ךעּפ עריא ;ןעמַאר-ןגיוא עריא ןרָאװעג טרעגנעלרַאֿפ ןענַײז
 -נור עריא רעביא ןעגנָאהעגּפָארַא ךעלעקָאל ענעטכָאלֿפעג עניילק רעגנילדנעצ ןיא
 "ײשרַאֿפ טעשטשילבעג ןבָאה ןקָאל עריא ןשיווצ .ןעלסקַא עקידנלַאֿפּפָארַא קיד

 טקעטשעג טָאה ןײבנֿפלע סיוא םַאק רעסַײװ רעטיירב ַא ךיוא ,ןטנעמַאנרָא ענעד
 טנירש-לטייש ריא רעביא ןעוועג זיא םולב-סָאטָאל עשירֿפ ַא ;רָאה עריא ןיא
 זדלַאה ריא .ןרעטש ריא רעביא ןעגנָאהעגּפָארַא ךלעק ןטלקיװטנַא ריא טימ זיא ןוא
 וצ לענָאיצרָאּפָארּפ עריא ;ּפָארַא ןייב-טסורב םוצ זיב ןעוועג טלקיװטנַא ךיוה זיא
 -ַאנרָא ליֿפ טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג ןענַײז ,סיֿפ עטעקַאנ עריא יו ,סמערָא עגנַאל
 רענעלויט ,רעטריצַאב ןעמולב-סָאטָאל טימ ,רעצרַאװש רעטכַײל ַא .ןעגניר-ןטנעמ

 ּפיז ַא ךרוד יװ טָאה רע ,רעּפרעק ןטלקיװטנַא טוג ריא טליהעגנַײא טָאה רעיילש
 עריא ךיוא יו ,ןטֿפיה עטמערָאֿפעג-טוג עריא ןוֿפ ןרוטנָאק יד טזָאלעגכרודַא
 -יוצעגסיוא גנַאל ריא ףיוא יז טָאה ,סוֿפ ןייא ףיוא קידנעינק .ןטסורב עטלקיװטנַא
 ַא טליּפשעגסיױא רעגניֿפ עטלגענַאב-טריקַאל-לעג עריא טימ עֿפרַאה-טנַאה רענעג
 סױרַא טיג עֿפרַאה יד סָאװ ,רענעט עקידהעונצ יד ַײב ןוא .וויטָאמ ןקיטרַאדמערֿפ
 ןקלָאװ ַא ןיא טליחעגנַײא זדנוא רַאֿפ ןעמוקעגסױרַא ַאנעלַאדגַאמ םירמ זיא ,ךיז ןוֿפ

 ןגָארטעג ןענַאֿפ-רעכיור ףיוא ןבָאה םייוול עגנוי סָאװ ,ןצריוועג עקידנרעכיור ןוֿפ
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 רעד ןעוו ,רעטעּפש .ןעזעג טשינרָאג ןעמ טָאה טשרע םוצ .ריא רַאֿפ סױארָאֿפ
 .טלַאטשעג ריא זדנוא רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה ,ןענורעצ זיא ןקלָאװ-ץריװעג

 ןיא יוװ ,ןלױהרַאֿפ ןעוועג זיא רעּפרעק רעצנַאג ריא !טלַאטשעג ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא
 ױזַא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,רָאה עקידנעמַאלֿפ-טיור עגנַאל עריא ןיא ,רעיילש ַא
 -עג טדײלקַאב טלָאװ יז יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,טבעוװעגנעמַאזוצ ךעלטסניק

 רָאה עריא ןוֿפ בעוועג עלעדייא סָאד .קינוט ןטיור ןקידנטכױל-רעַײֿפ ַא טימ ןעוו
 טונימ ַא ףיוא יז טָאה ָאד .בַיַײל ריא ןוֿפ ןַיײש-לקנוט םעד ןטכַײלכרודַא טזָאלעג טָאה

 םעד לָאמ שרעדנַא ןַא ,טסורב רעקידנצָארּפש ריא ןוֿפ טכיוועג םעד טקעלּפטנַא
 ,ןייבנקור ןלוֿפליֿפעג ,ןקידרעטיצ םעד ,ןקַאנ ןקרַאטש םעד ,ןקור ןטליֿפעגסױא
 ,דימּת יװ ,ןעגנָאהעג זיא זדלַאה-םערוט ןכיוה ריא ףיוא ,ןלױהרַאֿפ דלַאב ןוא
 טָאה רעכלעוו ,ןייטשלדע סיוא ןָאקַאלֿפ רעשיטּפיגע ןַא טייק רענעדלָאג ַא ףיוא

 זיא רָאה ּפָאק רעטלזַײרקעג ריא .קַאמשעג ןקיטֿפוד ןַײז ךיז ןוֿפ טמעטָאעגסױרַא
 עכלעוו ןשיווצ ,רעטעלב-ןווילֶא עשירֿפ ןוֿפ ץנארק ַא ןוֿפ ןעמונעגמורַא ןעוועג
 ןגיוא עריא .,ןייטשלדייא ןטנַאקַאבמוא ןַא ןוֿפ ןַײש רעלעקנוט ַא טצנַאלגעג טָאה סע

 ןוא קיטעמסָאק ךרוד טרעגנעלרַאֿפ ךעלטסניק ןוא טברַאֿפעג ץרַאוװש ןעוועג ןענַײז
 טימ עריא טימ יז טָאה ױזַא ןוא .רעריזירֿפ ןשיריס ריא ןוֿפ טסנוק רעד ךרוד
 ץנַאט ןשיטָאזקע ןכעלטֿפַאשנדײל ַא טצנַאטעגסיױא סיֿפ עסעוורָאב עטריצַאב ןעגניר
 "עג יד --- םייוול עגנוי יד ןוֿפ ךיוא ןוא ןירעליּפש-ןֿפרַאה רעד ןוֿפ וויטָאמ םוצ
 ,עֿפרַאה רעד וצ ןעגנוזעגוצ קידנעַינק ןבָאה עכלעוו ,רערעכיור-ןצריוו

 רעלַאנָאיצַאנ ַא סנדִיי יד ןעוועג סע זיא ,טרעלקרעד רעטעּפש רימ טָאה ןעמ יו
 -עגסיוא םעד ךָאנ טשרוד-עביל רעייז סיוא ןקירד ןעױרֿפ יד ןכלעוו ךרוד ,ץנַאט
 זיא סָאװ ,דיל-עביל-סקלָאֿפ ַא סרעייז טרעּפרעקרַאֿפ טָאה ץנַאט רעד .ןַאמ ןטקנעב

 ןוא רענעטרעג עלַא ןוֿפ ןעגניז טרעהעג סע טָאה ןעמ ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג
 ןסיורג רעייז וצ וצ סע טבַײרש ןעמ ,דיל טלַא ןַא רעייז זיא סָאד ,ּפָארַא רעדעס
 טימ ןטבילעג ריא וצ טקערטשעגסיוא טנעה עריא יז טָאה ָאד .המלש גינעק
 ביוט ַא יו ,ןטלַאהַאב ןילַא ךיז ןיא ךיז יז טָאה ָאד ,ןגיוא עקידנעקנעב ,עקיטשרוד
 ןעמעוו ןוֿפ טלָאװעג ךיז טלָאװ יז יו ,סמערָא עריא ןשיווצ ,לגילֿפ עריא רעטנוא
 -גָאטיײװ ןיא ןגיובעג ךיז טָאה יז ,טרעביֿפעג טָאה רעּפרעק רעצנַאג ריא .ןצישַאב
 ,ויטָאמ ןוֿפ םטיר םעד ןוֿפ ןרָאװעג טרוּכשרַאֿפ ןיײלַא טלָאװ יז יוװ ,זַאטסקע ןקיד
 עשימטיר ענעגייא עריא ןיא .טליּפשעגסיױא ןבָאה סרעגניז יד ןוא סעֿפרַאה יד סָאװ
 זיא סע .ץנעטסיסקע רעזדנוא ןיא ןצנַאג ןיא רָאג ןסעגרַאֿפ יז טָאה ןעגנוגעוװַאב
 ,טסורב ריא טקעלּפטנַא טָאה יז ,ַײברעד ןענַײז רימ יצ ,ןעוועג סנייא ץלַא ריא
 זיא ליומ ריא .יירשעג-לבריוועג ןשימרוטש םעד ןיא ןעלסקַא עריא ,ןקור ריא
 ןיילַא ךיז טָאה יז .ןשוק ןיא ךיז ןעגנילשרַאֿפ וצ טסולג סָאװ ,םָאווש ַא יוװ ןרָאװעג

 לָאמַא טימ טָאה יז ןעוו .טליּפשעג ןטייקיביל בַײל ריא טימ ןיײלַא ,טזדלַאהעג

 קימימ ךרוד ןוא דילסקלָאֿפ םעד ןוֿפ רעטרעוו יד ךיז וצ ןעמורבוצוצ ןביוהעגנָא
 -גרוּכשרַאֿפ ןוֿפ ןקלָאװ םעד ןיא ךיז ןיא זַאטסקע םעד טרעגַיײטשעג גנוגעװַאב ןוא
 עלַא רימ ןענַײז ,טכױהעגסױרַא ןבָאה רָאה עריא סָאװ ,תוחיר ןוא ןטֿפוד עקיד
 ןקיטשרוד ןייא ןיא ןרָאװעג טקינײארַאֿפ עלַא ןענַײז רימ ןוא ןרָאװעג ןסירעגטימ
 "וצ טולב רעזדנוא ןטלָאװ ןעגנוגעװַאב עריא ןוא ןעמוֿפרעּפ עריא ךַײלג ,רעגַאב
 רימ ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,ןכש ןַײמ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ,טצלעמשעגנעמַאז
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 ,ןרעטיצ ןּפיל ענַײז יו ,ןנח ןוז סלודג ןהֹּכ םעד ןעזעג בָאה ךיא ,לטעב-גיל ןֿפױא
 -עג בלַאה ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ןרָאװעג ךַײלב זיא זָאנ עקיציּפש עגנַאל ןַײז
 טרעוו רע יו ,ןעזעג ןוא ץנירּפ ןשינָאליבַאב םעד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ,ןסָאלש
 טכיזעג לקנוט ןיד ןַײז ,טנעמַארעּפמעט ןסייה ןַײז ךרוד דנַארב ןיא יו טרעצרַאֿפ
 ךיז ןבָאה טנעה ענַײז ,ןסָאלשרַאֿפ ןגיוא יד טָאה רע .ןרָאװעג רעניד ךָאנ זיא
 טלָאװ רע יװ ,ןרעטש ןַײז וצ טקירדעג זיור ַא טָאה רע ,טסױֿפעג טֿפַאהֿפמַארק
 ,ןטסטלע .רענָאלַאקשַא םעד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .ריא טימ ןליק טלָאװעג ךיז
 ,םיור םענעטלַאהעג-לקנוט םעד ןוֿפ לַײז ַא ַײב טנעלעגנָא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 ןוא ןעוועג סיורג ןענַײז ןגיוא ענַײז רָאנ ,ערעדנַא יד יװ ןעוועג ךיילב זיא רע
 ךיא .ןדָאבעג ןרערט ענעגייא ערעייז ןיא ךיז ןטלָאװ ייז יוו טכַײֿפ ןוא קידרעַײֿפ
 יו ,רעמילשורי ןכַײר םעד ןוֿפ ןוז םעד ףיוא ,ערעדנַא יד ףיוא טקוקעג בָאה
 ענַײז ןוֿפ ןייטש ןצרַאװש ַא ףיוא ךיז טקוקרַאֿפ ןוא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה רע
 .ןסעגרַאֿפ טלָאװעג טכיל ןַײז ןיא ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןעגניר

 םענעקנוזרַאפ רעזדנוא ןוֿפ עלַא ןענַײז רימ ןוא ,ןעשעג סעּפע זיא לָאמַא טימ
 רעד ךרוד ,עילַאה רענעֿפָא רעד ךרוד : ןרָאװעג ןֿפרָאװעגסױרַא ףָאלש-עיגרַאטעל
 רעקידנּפַאט ןַײז ןוֿפ .ןסירעגכרודַא שטנעמ ַא ךיז טָאה טֿפַאשרעניד רעד ןוֿפ טייק
 "רַאֿפ ַא יו ךיילב ןוא ןיד ;דנילב זיא רע זַא ,ןעזרעד ךַײלג ןעמ טָאה גנוגעווַאב
 ,דמעהיקַאז םענעסירעצ ןַײז ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא רע זיא ױזַא ,סקיוועג רעטנקירט
 טימ טלַארטשעג רעבָא טָאה םינּפ דנילב טיוט ןַײז .ךיז ףיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ
 טימ ןוא ,ןֿפילשעג יװ ןעוועג ןענַײז רענייב עניד ענַײז ,םַאלֿפ ןקידרעַײֿפ ַא
 םיא טלַאה סָאװ ,טֿפַאשרעניד לטניב םעד ןוֿפ ךיז רע טסַײר סמערָא עֿפרַאש ענַײז

 יד טימ םינּפ קיטרַא-לגיױֿפ ןַײז לגנַארעג םעד ןוֿפ סיוא טקערטש רע .ןעגנַאֿפעג
 ענַײז טימ --- טגניז רעדָא טַײרש ןוא דרָאב רעצרַאװש ןַײז ןוֿפ ןדלָארט רעקיטש
 טָאה סָאװ ,דיל-סקלָאֿפ םעד ןוֿפ ןזרעֿפ --- ,םירמ וצ סמערָא עטקערטשעגסיוא
 : ןלייא עריא ףיוא ןגיױצַאב ךיז

 ןלייא עטוג ענַײד ןוֿפ קַאמשעג םעד ךָאנ -- *...םיֿבוטה ךינמש חירלע

 טָאה סע סָאװ טסואוועג טשינ ןבָאה רימ ,ןרָאװעג טניוטשרעד עלַא ןענַײז רימ
 -זיוה ריא וצ ןבעגעג קנואוו ַא ,ןצנַאט וצ טרעהעגֿפױא טָאה םירמ .טריסַאּפ
 ,טרעלקרעד סעּפע ריא טָאה רעכלעוו ,רעטלַאה

 ןסייה וצ רעלטעב םענעסירעגּפָא ןדנילב םעד טָאטשנַא ,רָאֿפ ריד לעטש ןוא
 ריא ןיא ןרָאװעג טרעטשעג זיא יז סָאװ ,סעּכ ןוֿפ ןעַײרשֿפױא רעדָא ןֿפרַאװסױרַא
 "זַאּפס טימ טצענערגעג טָאה סָאװ ,ןכַאל קידיײרֿפ סיורג ַא ןיא סױרַא יז זיא ,ץנַאט
 וצ םיא ,ןריֿפוצּפָא רעלטעב ןדנילב םעד רעניד עריא ןלױֿפַאב טָאה יז ןוא ,ןעמ
 -קיוווצנַײא טנווַײל-עיצינעֿפ ןטסנַײֿפ םעד סיוא ךעלַײל ַא ןיא ,ןלייא וצ ןוא ןשַאוו

 ,לַאז-טעקנַאב ןיא ןעגנערבנַײרַא םיא ןוא ןעל

 ,טרעלקרעד ןוא רעטכעלעג:-ןעמזַאּפס ריא ןיא טדנעוועג ךיז יז טָאה זדנוא וצ ןוא
 .םילשורי ץנַאג ןיא רעטסעב רעד ,רעשימ-לייא רעדנילב ַא ,ימלּת-רב זיא סָאד זַא

 דליוו םיא טָאה סע ןוא ,ןעמוֿפרעּפ ענַײמ ןרעיומ יד ךרוד טליֿפרעד טָאה רע;
 וצ טייגרעד לייא םעד ןוֿפ ךורעג רעד ןעוו ,דליוו קידנעטש טרעו רע .טכַאמעג
 זַא ,ןגעקַאד ןבָאה טשינ ךָאד טעװ ריא .זיוה ןיא ןַײרַא ךיז טסַײר רע ןוא ,םיא

116 



 יד ןסָאלשרַאֿפ טָאה טָאג !זדנוא ןשיוװצ ץַאלּפ ַא ןעמענ לָאז רעכעלקילגמוא רעד
 ."ןקַאמשעג רַאֿפ שוח ןַײז טנֿפעעג רַאֿפרעד ,ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןיײש

 ןשיווצ טריֿפעגנַײרַא ןבלַאז ןוא ןשַאװ ןכָאנ םיא טָאה יז ,רָאֿפ ריד לעטש ןוא

 ןעגנערב ןסייהעג טָאה יז סָאװ ,לוטשיגיל ַא ףיוא םיא טגײלעגקעװַא ןוא זדנוא
 עטסטכוזעגסיוא ןוא ןטכורֿפ עטסקידנטסולג יד םיא רַאֿפ טלעטשעגקעוװַא ,םיא רַאֿפ
 סיורג ןַײז טָאה רע ,ןעקנורטעג טשינ ןוא ןסעגעג טשינ טָאה רע רעבָא .ןקנַארטעג
 ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא קרַאטש טמעטָאעג ,ןטלַאהַאב טנעה ענַײז ןיא םינּפ
 ,דילסקלָאֿפ ןטבילַאב ןוֿפ ןזרעֿפ יד טימ ךיז וצ

 ריא טריֿפעגסיױא לָאמַאכָאנ ןדנילב םעד רַאֿפ טָאה יז ,זיולב סָאד טשינ ןוא
 ,ןעגנוגעוַאב עמַאזגיוב עריא ןעז טנָאקעג טשינ טָאה רע וליֿפַא ןעוו ןוא ,ץנַאט
 ןעמוֿפרעּפ ןוֿפ קַאמשעג ןרעדנַא ןַא לָאמ סעדעי םיא רַאֿפ רַאֿפרעד רעבָא יז טָאה
 .ךיז ןוֿפ טמעטָאעגסױרַא ןבָאה ןרעיילש ןוא רָאה עריא סָאװ ,ןריֿפַײברַאֿפ טזָאלעג
 -רעּפמַײשַאב טָאה ןעמ .ןרילָאק עטַאז יו ,עֿפרַאש ןוא ןעוועג ייז ןענַײז עקילייצמוא
 ןכלעוו ןוֿפ ,לצרָאװ רעדָא םולב רעד ןוֿפ רילָאק םעד ךורעג ןדעי ןוֿפ ןעזעג ךעל

 ךיז ןוֿפ ןבָאה ןרעיילש עריא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .ןרָאװעג ןגיוצעגסױרַא זיא רע
 -סָאיזוטנע טימ ןגירשעגסיוא רעדנילב רעד טָאה ,ןבעגעגסױרַא ךורעג ןרעדנַא ןַא
 -ֿפיױא טנעה ענַײז טימ טָאה רע ,טֿפול יד טשוקעג טָאה רע .ןעיירשעג-דיײרֿפ עשיט
 ןַײז ייז טימ טעלגעג ןוא ןעמַאזלַאב ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,תוחיר יד ןעגנַאֿפעג

 םענוֿפ ןזרעֿפ ךיז וצ טדערעג ןוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ ענַײז ,םינּפ סיורג ןַײז ,בַײל
 עטלייוורעדסיוא וד ,העונצ ןַײמ ,וד יו ױזַא טסיירטעג ױזַא ךימ טָאה רעוו; : דיל
 ,קַאמשעג-לּפע רעטוג יו ץרַאה ןַײמ רעטנוא ןענעל ןלייא ענַײד ; ץרַאה ןַײמ ןוֿפ

 -יילַאב ןוֿפ הלווע יד סיוא ןשעל ייז ,םַאזלַאב רעטוג יוװ ןדנואוו ענַײמ ןלייה ייז

 עכייוו ענַײד רימ וצ סיוא ןקערטש ייז ,עז .ןטקינַײּפעג םעד ןטסיירט ןוא ןטקיד
 ,ךימ וצ גניז !דניק קיצנייא ריא רעטומ ַא יו ,ךימ ןטעלג ןוא טנעה עקיטסולג

 קירוצ ךימ ייז ןעגנערב טציא .ןקַאמשעג ענַײד ךרוד רימ וצ גניז ,עטבילעג ןַײמ
 ענַײמ ןוא ןעוועג דניק ןיילק ַא ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ןַײרַא ןטרָאג סרעטומ ןַײמ ןיא
 טציא .ןוז רעקיטכיל רעד ןוֿפ קילבנָא םעד טימ טײרֿפעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןגיוא
 ןוא טילבעג ןטרָאג רעזדנוא ןיא טָאה סָאװ ,סָאקָארק ןשירֿפ םעד ךיא ליֿפרעד
 ױזַא ןוא קידתועינצ ױזַא -- ךעלמילב-ןימשַאי עיולב עקידתועינצ יד ךיא עז טציא
 ,ךיז ןוֿפ סױרַא ריא טיג תוחיר עכלעזַא ןוא ןיילק ױזַא ,ריא טנעז דנצײרֿפױא
 קַאמשעג רעד ,גָאט ןסייה םעד ןיא דלַאװ ןוא דלעֿפ ןוֿפ טניוו רעד ךימ טליק טציא
 -ןגרָאמ רעד ףיוא טלַאֿפ סָאװ יוט ןליק םעד טימ ךימ טשַאװ ךעלקעלג'ייַאמ יד ןוֿפ
 .ךימ בירטַאב ,יוא .ןזיור יד ןוֿפ קיגָאה רעד ןַײרַא טיוה ןַײמ ךרוד טֿפירט סע ;זיור
 טכַאנ רעד טימ טשינ ךימ קערש ,סיריא ןקידתוירזכַא ןוֿפ םערוטש ןטימ טשינ
 רעטנוא ןעל ,קַאמשעג"ןכלַײֿפ םעד טימ ךימ טֿפנַאזַאב ,זיור רעצרַאװש רעד ןוֿפ
 ,ענַײמ הלּכ ענייש ,רימ וצ גניז ָא .רומ ןוֿפ קינָאה ןקידנֿפירט םעד ךרוד ץרַאה ןַײמ
 ןדליו טימ ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא -- *...ןלייא ענַײד ןוֿפ גנַאזעג םעד טימ
 ...ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,םיקוסּפ ךיז וצ ןדער וצ םזַאיזוטנע

 סע ;םיא טימ ךיז ןבעגּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,לדגמ ןוֿפ םירמ ,יז ןוא
 טקוקעגמוא טשינרָאג ךיז ,זדנוא .ןיא ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא טָאה יז זַא ,סיוא טעז
 טָאה יז .טשינ רעדָא עילַאה-טעקנַאב רעד ןיא ָאד ָאי ןענַײז רימ יצ ,זדגוא ףיוא
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 ענעטלַאהַאב עריא ןוֿפ ןוא ,לבריוו ןדליוו ַא ןיא טיירדעג ןדנילב םעד רַאֿפ ךיז
 טמעטעעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןרעדנַא ןכָאנ םוֿפרעּפ ןייא םיא ףיוא ןטָאשעגסיױא רָאה
 טָאה ,לייא ןַא ןוֿפ קַאמשעג םעד טליֿפרעד טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,ריא ןוֿפ
 םעד ןעזרעד ןוא טכיל סָאד ןגירקעגקירוצ ןטלָאװ ןגיוא ענַײז יו ,ןעזעגסיוא סע
 ןַײז טרעהרעד ךיז טָאה סע .שינרעטצניֿפ רעד ןיא טכיל סָאד ,גָאט ןקידנענַיײש
 ןוא טֿפול ריא ןעקנורטעג טָאה ליומ טרעװַאגַאב ןַײז ,ףורסיוא רעשיטַאטסקע

 קיסירדרעביא זיא זדנוא זַא ױזַא ,ןעיירשעגסיוא עקידיײרֿפ ןֿפורעג קיטַײצכַײלג
 ,ליּפש עקיזָאד סָאד ןרָאװעג

 יו ךיז טֿפרַאװ ץנירּפ רעשינָאליבַאב רעקידסוחִיי רעד יװ ,ןעזעג בָאה ךיא
 םַײב .קירוצ ךיז טצעז ןוא ףיוא ךיז טביוה ,לוטש-גיל ןַײז ףיוא סעיסלואוונָאק ןיא

 ןצנַאג ןיא טציא טָאה יז ןוא ןרָאװעג רעקיציּפש ןוא רעכיילב זָאנ יד זיא ןנח ןגנוי
 -ַאלֿפ ןוא קיציּפש ךיוא ןענַײז ױזַא .ןּפיל ענַײז לבָאנש רעֿפרַאש ַא יו טקעדעגוצ
 ןדעי ךיז טעװ רע זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה ןעמ .ןגיוא ענַײז ןרָאװעג קידנעמ
 ןדנילב ןכערֿפ ,ןדמערֿפ םוצ ןייגוצ ןוא רעגעלעג ןַײז ןוֿפ ןסַײרֿפױא קילבנגיוא
 טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא .לגענ עֿפרַאש ענַײז טימ ןסרודעצ םיא ןוא רעלטעב
 טנָאקעג טָאה ןעמ ,ןטסטלע רענָאלַאקשַא ןטימ ךיוא ױזַא ןוא ןַאמ ןכַײר ןוֿפ ןוז םעד
 ןעוועג זיא ױזַא ןוא ;סעּכ ןוא האנק רַאֿפ ץרַאה ןַײז ןוֿפ ןּפַאלק עכיוה סָאד ןרעה
 "רעק ןקידנצנַאט ריא טימ ןדנילב םעד טצישעג טָאה יז רעבָא .עלַא זדנוא טימ
 ןכָאנ רענייא ןבָאה רימ ןוא ןסיבעג ןפיל ערעזדנוא סעּכ רַאֿפ ןבָאה רימ .רעּפ
 -ינָאליבַאב רעד ןעוועג סע זיא טשרע םוצ .לַאז-טעקנַאב םעד טזָאלרַאֿפ ןרעדנַא
 ןַײז ןוא םעדַאיד ןקידנלַאֿפּפָארַא ןַײז טּפַאכעג דליוו טָאה רעכלעוו ,ץנירּפ רעש
 טשינרָאג רעבָא ךיז טָאה םירמ .רעניד ןַײז ןֿפורעג קידלודעגמוא ךיוה ןוא ,לטנַאמ

 .ערעדנַא יד ךיוא ױזַא ןוא ,רעדניק עשינהּכ יד ךיוא ױזַא .םיא ףיוא טקוקעגמוא
 -ַאב עקידלודעגמוא עריא ךרוד לָאז םעד ןזָאלרַאֿפ וצ ןטעבעג טושּפ זדנוא טָאה יז
 "יא יז ןבָאה רימ .ץנַאט ןדליוו ןקידנעַײרש ,ןטרעדורעגֿפױא ריא ןוא ןעגנוגעוו
 ,ןַאמ ןקידנעַײרש-קידנעגניז ,ןשיטסַאיזוטנע ,ןדנילב םעד טימ ןיילַא טזָאלעגרעב

 ,ןדייה יד ןוֿפ ףיוה םעד ןײגוצַײברַאֿפ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ןעוו ,סנגרָאמוצ
 טָאה ןעמ ואוו ,בלעוועג ַא ןבעל ,ןירעניד ַא ןוֿפ טײלגַאב ,ןֿפָארטעגנָא יז ךיא בָאה
 ןיא ןוא ןרעיילש ןיא טקעדַאב ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא יז .ןביוט-תונברק טֿפױקרַאֿפ
 קיטרַאֿפ טעװ יז זיב ,ןטרַאװ טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא ,ןילַאטסעװ ַא יו רעכיט
 -סיוא ךיז טָאה יז זיב ,טרעיודעג גנַאל ריא ַײב טָאה סָאװ ,ףױקנַײא ריא טימ ןרעוו
 ריא טימ יז טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה יז ןעוו .ןביוט רָאּפ עקידנסַאּפ יד טכוזעג
 טָאה יז עכלעוו ,ךעלּפעק-ןביוט עקידלקניֿפ עכעליולב-יורג יד טקעדעגוצ רעיילש

 טלָאװ יז יוװ ױזַא ,םעזוב ריא ןיא טזדלַאהעג טֿפַאשביל סיורג טימ ןוא ןטלַאהעג

 ךיא .קילבנָא ןַײמ טימ ןקינײרמוארַאֿפ טינ ןברק ריא לָאז ךיא זַא ,טַאהעג ארומ

 -רָאֿפ ןקיטכעג םעד ןגעוו טגָאזעג סעּפע ריא וצ ןוא טרעטנענרעד ריא וצ ךיז בָאה
 רעד טימ ןכייצ ַא רימ ןבעגעג ,ןדערסיוא טזָאלעג טשינ ךימ טָאה יז רעבָא ,לַאֿפ
 ךָאנ יז ןבָאה גיוא ןוא טירט ןַײמ .טרעטַײװרעד רימ ןוֿפ ךיז טָאה יז ןוא ,טנַאה
 -גירָאק ןוֿפ גנַאגנַײרַא םעד ַײב .ףיוה-רעבַײװ ןוֿפ גנַאגנַײרַא םוצ זיב טיײלגַאב
 ןטנידַאב ריא ןוֿפ טזָאלעג ךיז יז טָאה ףיוה-רעבַײװ םוצ רעיוט םענעזדנָארב ןשיט
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 ךיא זַא ,טַאהעג ארומ ךעלנַײשרַאװ טָאה יז ,רעיילש ןטשרעביוא ריא ןשיוטרעביא

 טליהעגנַײא טָאה יז .ליומ ןַײמ ןוֿפ דייר יד טימ טקינײרמוארַאֿפ רעיילש ריא בָאה

 ןוֿפ ךעלּפעק יד טקעדרַאֿפ ךיוא טָאה יז ןכלעוו טימ ,רעיילש ןיא םינּפ ריא רעֿפיט

 ןדנואװשרַאֿפ יז זיא טנַאה ןיא גַײװצ-םימׂשב רעקידעקעמש ַא טימ .ןביוט יד

 ...ףיוה-ןעיורֿפ םעד ןוֿפ רעיומ םעד רעטניה טירט עקידנעגניז עניילק טימ

14 
 רעשימ-לייא רעדנילב רעד

 .טשיװעגּפָא טנַאה רעד טימ יװ ,ןדנואושרַאֿפ ץלַא סָאד זיא לָאמַא טימ ןוא

 סָאװ ,טשינ לָאמ ןייק טסייו וד .ןשטנעמ עשילַאטנעירָא יד ,ייז ןענַײז ױזַא

 .ןעשעג ייז טימ טעװ ןגרָאמ
 ףיוא טַאהעג טָאה רע ,זיוה ןיא ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא ןדנילב םעד טָאה םירמ

 ,ןבעל ןוֿפ יז טרעדַײלשעגסױרַא ףוס לּכ ףוס ןוא סולֿפנַײא ןקידנטכינרַאֿפ ַא ריא

 ןעוועג זיא רע .גנואילב ריא ןוֿפ ןטימ ןיא ץנַאלֿפ עקיטכערּפ ַא סיוא טסַײר ןעמ יו

 ערעייז ןוֿפ ןײטשֿפױא ןלעוװ עטיוט יד זַא ,טביולגעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ רענייא
 ערעל רעקיזָאד רעד טימ ךיוא טָאה רע ןוא ,ןעמוק טעוװ חישמ רעייז ןעוו ,םירֿבק
 .עטנירַאה ןַײז טקעטשעגנָא ףוס לּכ ףוס

 טנעקעגסיוא ךיז טָאה ןוא רעטנרעלעג ַא ןעוועג זיא רעשימ-לייא רעדנילב רעד
 יב ךיז ןבעל ןטלַאה טציא ןיוש םיא טגעלֿפ ַאנעלַאדגַאמ םירמ ,טֿפירש רעד ןיא
 דרָאב יד ,רעטבלַאזעג ַא ,רענעשַאװעגּפָא ןַא .ןטעקנַאב ןוא ןעגנַאֿפמע עריא עלַא
 רע טגעלֿפ --- ןידס ןקידתיציצ ַא טימ ןגיוצעגרעביא ,טמעקעגסיוא רָאה יד ןוא
 טָאה רע .ןטֿפירש יד ןוֿפ םיקוסּפ ןײלַא ךיז וצ ןעלּפַאלּפ ןוא לקניוו ַא ןיא ןציז

 ךרוד ןענַײז ןטעקנַאב ערעזדנוא ,ןברָאדרַאֿפ ןעגנולַײװרַאֿפ עלַא ןיוש רעבָא זדנוא
 -ןגינעגרַאֿפ עקידנריזומַא ןוֿפ ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ רעקיטַאנַאֿפ ןדנילב םעד
 ..סעיסוקסיד עקידגָאטײװּפָאק ןוא עקידנטלַאּפש-רָאה עקילַײװגנַאל ןיא ןטנוװָא

 ןסיוו טלָאװעג בָאה ךיא ,עיסוקסיד ַאזַא ַײב ןעוועג דנזעװנָא ךיא ןיב לָאמ ןייא
 -ץעג סָאד ןבעגעג ימ יד רימ בָאה ךיא ןוא ,ךיז טלדנַאה סע ךעלטנגייא סָאװ ןגעוו
 רעבָא ,ןעגנולעג עקַאט רימ זיא סָאד ,ןגלָאֿפוצכָאנ עיסוקסיד רעד ןוֿפ ךערּפש
 ךיוב םענעלָאװשעג ַא טימ טשינ טעקנַאב ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיב רַאֿפרעד

 ךיוא טָאה לודג ןהּכ ןוֿפ דצ רעד .ּפָאק םענעלָאװשעג ַא טימ רָאנ ,ןעקנירט ןוֿפ
 ;רעקיטַאנַאֿפ עקיּפעקטרַאה ןוא רעשטַײטסיױא-ץעזעג ,עטנרעלעג ענַײז טַאהעג
 ןדנילב ריא טָאה ַאנעלַאדגַאמ םירמ יד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןנח דנַיײרֿפ ןַײמ ןיוש טָאה

 יד ןוא ,דצ ןַײז ןוֿפ ןטנרעלעג ַא ךיז טימ טּפעלשעגטימ ,טכַארבעג רעשימ-לייא

 ,ייברעד טריזומַא ךיז ןבָאה ,עדמערֿפ יד ,רימ .ןסירעג רעזענ יד ַײב ךיז ןבָאה ייווצ
 ןוא םיקוסּפ טימ ןֿפרָאװעגמורַא ךיז ןבָאה םידדצ עדייב ןוֿפ עטנרעלעג יד יו
 ןבָאה ייז ,ןֿפרַאװ-םעלַאב טימ ןרעלגנָאשז יו טֿפירש רעייז ןוֿפ ןעגנושטַײטסיױא
 ,ןעגנוגעווַאב עקיציּפש-רעגניֿפ יד טימ ,ןרילוקיטסעשז רעייז טימ טנָאמרעד ךימ
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 ,רענעה ייווצ ןוֿפ ףמַאק ַא ןיא --- ךיז ןרעװּפָא ןוא ןריקַאטַא ,ךיז ןעלקָאש ןטימ

 ענַײז טימ ןעמונעגסורַא ןגיוא יד טשינ ריש ןרעדנַא םעד טָאה רעדנילב רעד

 םורַא ,ךעלנייוועג יו ,טלדנַאהעג ץלַא ךיז טָאה ךערּפשעג סָאד ,ןציּפש-רעגניֿפ

 ,טהנעטעג טָאה דצ סלודג ןהּכ ןוֿפ רעטנרעלעג רעד .םעלבָארּפ-םיתמה תיחּת םעד

 "על קירוצ ביוטש ןָאק ױזַא יו --- ןוא ביוטש טיוט ןכָאנ טרעוו שטנעמ רעד זַא

 ןעוועג גנוסַאֿפֿפױא רעזדנוא טיול זיא סָאד ?ןײטשֿפױא רֿבק ןוֿפ ןוא ןרעוו קידעב

 ַא דייר ענַײז וצ היַאר ַא ,ךעלנייוועג יו ,טכַארבעג טָאה רע ןוא .קיטכיר רעייז

 ןצנַאג ַא ןגיוצעג רעבָא טָאה רעשימ:-לייא רעדנילב רעד ,ןטֿפירש ערעייז ןוֿפ קוסּפ

 לדנרעק ַא ךָאד-יאמ/ :ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןעגנורדעגסורַא טָאה רע ןוא רמוחו-לק

 ןיא ןַײרַא סע טגייל ןעמ ןעוו ןוא רעדיילק ןייק טשינ טָאה סָאװ ,לטשרעג ַא ווֿפ

 עקילייצמוא ןוא יורטש טימ ,גנַאז עצנַאג ַא סױרַא ןוֿפרעד טסקַאװ ,דרע רעד

 ןכלעוו ,שטנעמ רעד ןּכש-לּכמ --- ,ךעלערעה ןוא סעוועלּפ טימ ,ךעלדנטשרעג
 ןוֿפ קירוצ יאדװַא ךָאד רע טעװ ,רעדיילק-םיכירכּת ענַײז ןיא טבָארגַאב ןעמ

 " ...ןטקַאװסיױא דרע רעד

 ךָאד ןרעוו ,םיא טבָארגַאב ןעמ עכלעוו ןיא ,שטנעמ ןוֿפ רעדיילק יד רעבָא --

 .טהנעטעג דצ רעטייווצ רעד טָאה -- ? טלױֿפרַאֿפ דרע רעד ןיא

 יד ? טדײלקַאב שטנעמ רעד סָאװ ,רעדיילק עכעלנייוועג ןוֿפ ָאד טדער רעוו --

 ,םיֿבוט-םיׂשעמ ןענַײז סָאד ,שטנעמ םעד טבָארגַאב ןעמ עכלעוו ןיא ,רעדיילק

 -ַאב זיא טָאג, :ןבירשעג טייטש סע יוװ ױזַא ,דרע רעד ףיוא ןוטעג טָאה רע סָאװ

 -םיׂשעמ ערעדנַא עלַא יו ,טייקיטכערעג זַא ,סע טסייה ."טייקיטכערעג טימ טדיילק

 ףיוא טימ ךיז טימ טמענ רע סָאװ ,שטנעמ ןוֿפ רעדיילק עתמא יד ןענַײז ,םיֿבוט

 ,טלעוו רעד ףיוא ןוטעג טָאה רע סָאװ ,םיֿבוט-םיׂשעמ יד טיול ןוא ,טלעוו רענעי

 רע תעב ,טדײלקעגנָא ןַײז טעו רע עכלעוו ןיא ,רעדיילק יד ןַײז ןלעוװ ךַײר ױזַא

 ! םיתמהיתיחּת ַײב ןבײהֿפױא רֿבק ןוֿפ ךיז טעוו

 -- ,טנעה ערעייז ןיא טשינ םיֿבוט-םיׂשעמ ןייק רָאג ןבָאה עכלעוו ,יד ןוא --

 ?ןבײהֿפױא טשינ ךיז ןלעװ -- ןסיוו טלָאװעג דצ רעטייווצ רעד טָאה

 טּפשמעג ידּכ ,זיולב ןוא טעקַאנ רָאנ ,ןבײהֿפױא ךיוא ךיז ןלעוו ייז ,ָאי --

 .ןרעוו וצ

 לדנרעק םעד ןיא :טַאטקַארט ןשימָאנָאקע ןצנַאג ַא טלקיװטנַא טָאה רע ןוא

 ןוֿפ ,שטנעמ ןקיטֿפנוקוצ ןוֿפ תויח עצנַאג סָאד ףיוא ךיז טלַאה ןייב-ךרַאמ ןוֿפ

 רעּפרעק רעשיזיֿפ רעצנַאג רעד ןעלקיװטנַא קירוצ רֿבק ןיא ךיז לָאז לדנועק םעד

 וליֿפַא רָאנ ,םירֿבא ןוא ןרעדָא ענַײז רָאנ טשינ ןגירקקירוצ לָאז רע ,שטנעמ ןוֿפ

 ןדעי ןוֿפ ןעזסיוא סָאד םערָאװ : ןעזסיוא ןוא עיניל ןַײז ,טלַאטשעג עקיטרַאנגיײא ןַײז

 -עג טייטש סע יװ ,טייקכעלטעג רעד ןוֿפ ןעזסיוא םעד ןוֿפ לייט ַא זיא שטנעמ

 יד זַא ,סע טסייה *!טלַאטשעג רעזדנוא ןיא שטנעמ ַא ןֿפַאשַאב רימָאל, : ןבירש

 "טעג רעד ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןוֿפ לייט ַא זיא רעדנוזַאב דיחי ןדעי ןוֿפ טלַאטשעג

 -ייה ,קיטכיוו ױזַא שטנעמ ןוֿפ ןעזסיוא עכעלרעסיוא סָאד זיא םעד ךרוד .טייקכעל

 ןעמַאװצ שטנעמ םעד טימ טעװ סע ןוא ,ןילַא שטנעמ רעד יװ .קיביײא ןוא קיל

 ,רֿבק ןוֿפ קירוצ ןײטשֿפױא

 ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ןיוש רימ ןבָאה ןכערּפשעג עקילַײװגנַאל עכלעזַא ןיא טָא

 .ןרעהסיוא טזומעג סָאד ןבָאה ,ןדייה ,רימ ןוא ,ןטנוװָא ערעזדנוא טכַארברַאֿפ
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 רעדנילב רעד תעשב ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ יד ,ןעז טֿפרַאדַאב יז טָאה ןעמ רעבָא
 -סיוא-ץעזעג יד טיול םיתמה-תיחּת ןוֿפ ערעל יד טלקיװטנַא טָאה רעשימילייא

 ,קידײרֿפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,ןגיוא עריא ןטכַארטַאב טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .רעשטַײט
 לָאמטסנעד ןוֿפ !ןרָאװעג טנַײשַאב ןענַײז ייז טכיל ךעלקילג ןוא לוֿפטגנונעֿפָאה

 -יא עשילָאכנַאלעמ עריא ןצנַאג ןיא ןרױלרַאֿפ טָאה יז ,טרעדנעעג ךיז יז טָאה ןָא

 יז טלָאװ סע יו ױזַא ,ךעלײרֿפ ןוא ךעלקילג ןעוועג קידנעטש זיא יז ,ןלַאֿפרעב

 ,טנגעגַאב קילג עטסערג סָאד ךעלנעזרעּפ

 -רעטנורַא ןצנַאג ןיא ןיוש זיא יז ,רעגרע לָאמַא סָאװ ריא טימ ןרָאװעג זיא סע
 ןרָאװעג ךָאנרעד זיא רעדנילב רעד .סולֿפנַײא סנדנילב םעד רעטנוא ןלַאֿפעג
 -עג ןטלַאהעג טרעוו רעכלעוו ,ליבטמה ןנחוי םעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןוֿפ רענייא
 ןגעו -- גנוקידיײלַאב-טעטסעיַאמ רַאֿפ סַאּפיטנַא סודרוה ךרַארטעט ןוֿפ ןעגנַאֿפ
 רָאװעג זיא ןעמ יוװ םעד ךָאנ ,טלײצרַאֿפ רימ טָאה ןנח לודג ןהּכ רעטלַא רעד סָאװ
 ןַײז רַאֿפ טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןטלַאהעג טרעװ ליבטמה ןנחוי רעד זַא ,ןרָאװעג
 סָאד .רעגנעהנָא ליֿפ ןעמוקַאב רע טָאה ,ךרַארטעט ןגעק גנוטערטפיֹורַא רעטסיירד
 זיא רעכלעוו ,איֿבנ רעטלַא ןַא סרעייז זיא רע זַא ,ןביולג וצ ןבױהעגנָא טָאה קלָאֿפ

 סנַײז ןרָאװעג זיא רעשימ-לייא רעדנילב רעד ךיוא .ןילױוא ןבעל ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןבָאה ייז .ךיז טימ טּפעלשעגטימ ַאנעלַאדגַאמ םירמ יד ךיוא טָאה ןוא ,דימלּת ַא

 "וק טציא טעװ רעזיילרעד רעד זַא ,ןעשעג טציא טעװ סָאװ:-סעּפע זַא ,טרַאװרעד
 ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טגָאזעג תואיֿבנ טָאה ןנחוי רעד יוװ ,ןעמ
 ןוֿפ סולֿפנַײא םעד רעטנוא טָאה לדגמ ןוֿפ םירמ יד .ןעמוק ןַײז וצ ןטײרברַָאֿפ
 ,טריֿפעג טָאה יז סָאװ ,ןבעל טרַא סָאד ןצנַאג ןיא ןֿפרָאװעגקעװַא ןדנילב םעד
 -עג ןדנואושרַאֿפ ןצנַאג ןיא רָאג לָאמַא טימ זיא ןוא דנַײרֿפ עריא ןיא ןסעגרַאֿפ
 -תיב ןיא ףיוא ךיז טלַאה יז זַא ,טניימעג רימ ןבָאה טשרע םוצ ,טָאטש ןוֿפ ןרָאװ
 יוװ ,ןַײרַא ןבעל ןיא ןעמוק קירוצ ךָאנ םורַא טַײצ ַא ןיא טעװ יז ןוא ףיוה-שדקמ
 "ושמ רעזעיגילער רעד ןלַאֿפַאב יז זיא סע ןעוו ןוט לָאמ טֿפָא ןיוש סע טגעלֿפ יז

 טשינ ןבָאה רימ ,טַײצ עגנַאל ַא ףיוא ןדנואװשרַאֿפ רעבָא יז זיא לָאמ סָאד .תעג
 יד ןזָאלרַאֿפ ןצנַאג ןיא טָאה יז זַא ,טניימעג ,ןעמוקעגניהַא זיא יז ואוו ,טסואוועג
 ןבילקרַאֿפ ךיז טָאה יז זַא ,ןרָאװעג רָאװעג רעבָא רימ ןענַײז רעטעּפש .טָאטש
 .םיתזה-רה ןֿפױא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןטרָאג םימׂשב ריא ןיא ןדנילב םעד טימ
 ,רעגנעהנָא ערעייז ןוֿפ עקינייא ךָאנ ךיז םורַא ןעלמַאז טלָאזעג ייז ןבָאה טרָאד
 .עקנַארק ןוא עקיצערק וליֿפַא ןעוועג ןענַײז סע -- טגָאז ןעמ -- עכלעוו ןשיווצ

 ; קירבַאֿפ-םימׂשב עכַאֿפנײא ןַא ןיא ןטרָאג ןקיטכערּפ ריא טלדנַאװרַאֿפ ןבָאה ייז
 ןיא ךיוא ןוא טָאטש רעד ןיא ייז ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןלייא םימׂשב יד ןוֿפ ןלָאמ ייז

 טבַײלב סע סָאװ סָאד ןוא ,ןעמַאזוצ עלַא ךיז יז ןרענרעד ןוֿפרעד .ףיוה-שדקמ-תיב

 ,טַײל-עמערָא יד ןשיווצ ייז ןלייטעצ ,רעביא ייז
 עלַא רימ ןענַײז ,ךיז ןוֿפ ןרעה טזָאלעג טשינ טָאה יז זַא ,םורָא טַײצ ַא ןיא

 -לעוו ,ןנח רעגנוי רעד .ריא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןסיוו וצ ןרָאװעג קירעגַײנ
 -מורַא טַאהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש ריא טָאה ,ריא ןיא טבילרַאֿפ רעייז ןעוועג זיא רעכ
 רימ ןבָאה ,ךיז ַײב ןביוא זיא יז זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז רימ ןעוו .טכוזעג
 סע .,ןכוזַאב וצ יז םיתזה-רה ןֿפױא ןטירעגֿפױרַא ןוא דרעֿפ ייווצ ןעמונעג טלמונַא
 טשינ טרָא סָאד ןבָאה רימ ,ןטרָאג ריא וצ זיב געו קיטש שּפיה ַא ןעוועג זיא
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 -טכוזעגסיוא .יד טימ ןטרָאג-םימׂשב ןכעלרעה ןטמירַאב םעד טָאטשנַא : טנעקרעד
 ןֿפָארטעגנָא טציא רימ ןבָאה ,טלעוו ןקע עלַא ןוֿפ ןעמולב ןוא רעצכעטַײרק עטס
 טַאהעג טרָאד ךיז ןבָאה טַײל-עמערָא ערטסַאילַאכ עצנַאג ַא ,לימ-לייא ןַא ףיוא
 םעד טעברַאַאב ןעמַאזוצ ריא טימ ןבָאה עכלעוו ,ערעטלע ןוא עגנוי ,טלמַאזרַאֿפ
 םַײב ,ןעגנוצנַאלֿפ יד ןקינייר םַײב ןעמונרַאֿפ ןעוועג ייז ןענַײז עלַא .ןטרָאג-םימׂשב
 ןשיווצ ,סלשזרעמ טימ לייט ןוא ךעלכעלימ-טנַאה טימ לייט --- םימׂשב יד ןסיוטש

 ,סיוא טעז סע יוװ ,םערָאװ ,ןטיײהקנַארק ןיא עקיטכעדרַאֿפ ליֿפ ןעוועג ןענַײז יז
 "לעוו ,טַײל-עמערָא ןוא רעלטעב ,ץכעלַאֿפּפָא סָאד ךיז טימ טּפעלשעגטימ יז טָאה

 טרָאד זיא רענייא .טָאטש ןיא זיוה ריא טַאהעג טרעגַאלַאב קידנעטש ןבָאה עכ
 ,ןסייהעג רע טָאה ןועמש ,"רעטָאֿפ, ןֿפורעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,רעטלַא ןַא ןעוועג
 ןַאמ רעד זַא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא .ןרירוצוצ םיא וצ טַאהעג ארומ ךיז רימ ןבָאה
 יז יצ ,ןעוועג רעכיז לָאמַא טשינ ןענַײז רימ .תערצ טימ ןעוועג טקעטשעגנָא זיא
 ןעניֿפעג טזומעג ךיז ןבָאה טכענק ענעֿפָאלטנַא ליֿפ ,ןשטנעמ עַײרֿפ עלַא ןענַײז

 -מורַא ךיז טָאה ןשטנעמ ןוֿפ ץכעלַאֿפּפָא ןקיזָאד םעד ןשיווצ טָא ןוא ,ייז ןשיווצ
 טַאהעג ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,רוגיֿפ רעלעדייא ריא טימ ַאנעלַאדגַאמ םירמ טיירדעג
 ביל ריא ןוֿפ טיוה יד ואוו ,םוטעמוא רעטסַאבלַא ןקיטכיזכרוד ןוֿפ קילבנָא םעד

 -ילעד רעד זַא ,ןעזוצ ןוֿפ טצַאלּפעג טשינ ריש טָאה ץרַאה סָאד .ןזיוװַאב ךיז טָאה
 -סלדייא יד ןיא טגעלֿפעג ןַײז וצ ןעוועג טניואוועג זיא רעכלעוו ,רעּפרעק רעטַאק

 ןטסנַײֿפ ןיא ,ןֿפָאטש ענעדַײז עלעבָאנ ןיא טעבעגנַײא ךיז ןליֿפ וצ ,ןלייא עט

 ץליֿפ ןעיור טימ ,קַאז ןבָארג ןיא טלקיװעגנַיײא זיא -- ,ןודיצ ןוֿפ לָאװ-רוּפרוּפ
 יד ,טַײצ-טסברַאה ןעוועג זיא סע םערָאװ .רעּפרעק ןבלַאה ןטשרעביוא ןרעביא
 -עג טלַאק ןיוש זיא םילשורי ןיא ,טֿפול רעד ןיא ןענַאטשעג זיא טײקטכַײֿפ-ןגער
 בָארג ןיוש ןענַײז טנעה עריא ,בַײל ןצנַאג ןֿפױא טרעטיצעג טָאה יז ןוא ,ןעוו
 -עגסיוא יד טימ ןעוועג טגעלֿפעג זיא סָאװ ,םינּפ ריא ןוא ,טעברַא ןוֿפ ןעוועג
 ןוא ןשטיינק טימ לוֿפ ,ןעוועג טעװעטרַאהרַאֿפ ןיוש זיא ,סקיטעמסָאק עטסטכוז
 ריא ןוֿפ ץכעבַײלברעביא עקיצנייא סָאד .ןוז רעקידנענערב רעד ןוֿפ ךעלעקנערּפש
 ,םזיטַאנַאֿפ ןזעיגילער ןוֿפ לגענ יד ןוֿפ טעװעטַארעגסױרַא טָאה יז סָאװ ,טייקנייש

 ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,רָאה עטיור עריא ןעוועג ןענַײז ,ןלַאֿפעגנַײרַא זיא יז ןכלעוו ןיא
 ,סעציײלּפ עטקָאטעג עריא רעביא ןעגנוצ-רעַײֿפ יו טזָאלעגּפָארַא ןעוועג ץלַא

 ןעמונעגֿפױא זדנוא טָאה ןוא טקרעמַאב דלַאב זדנוא טָאה יז זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ךיוא ךיז ןבָאה רימ ,סשילרעטסיוא ןעשעג ריא טימ טשינרָאג טלָאװ סע יו ױזַא
 טָאה יז ,ריא טימ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,גנורעדנע יד ןקרעמַאב טשינ טכַאמעג
 רעטעברַא יד ןכלעוו םורַא ,ןדנילב םעד ןבעל ךיז ןצעזוצקעוַא ןטעברַאֿפ זדנוא
 ןוא ןעמולב עטנקירטעג ןגָארטעגוצ עלַא ןבָאה ייז ,טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענַײז
 טַאהעג טָאה רע .ימלת'-רב ןֿפורעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןדנילב םוצ ךעלטעלב:-םימׂשב
 -רָאקש ןוא ךעלטעלב-םימשב ,ךעלמילב-ןימשַאי עטנקירטרַאֿפ ןסיוטש ךיז רַאֿפ-

 -טעלב יד טָאה רע .םימׂשב ןוֿפ ןעלצרָאװ טימ ,ךעלמילב-ןָאגַארד ןוֿפ ךעלצימ

 ןוֿפ לכעלימ רעדנַא ןַא ןיא ןֿפרָאװעג סעדעי ןוא זָאנ ןַײז רַאֿפ טריֿפעגכרודַא ךעל

 ,ךעלכעלימ יד ןעוועג ןענַײז ןדײשרַאֿפ .םיא םורַא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,יד

 סיוא רעדָא רענייטש עטרַאה ןוֿפ ךעלכעלימ-טנַאה ןעוועג סָאד ןענַײז סנטסרעמ
 טיול ,סלשזרעמ ענעלַאטעמ ןיא ןסיוטשעג ןעמ טָאה םימׂשב ערעדנַא ; רָאמרַאמ
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 טָאה לשזרעמ רעד עכלעוו ,ןצריוועג-םימׂשב ןוא ןלייא ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד

 ןגיוא ענַײז .טייהרעדנילב ןוטעג ימלּת-רב טָאה ץלַא סָאד .ןרעמַאהסיוא טֿפרַאדַאב

 -סַײװ ,עטיוט ,עקידנצנַאלג טימ ןגיוצעגרעביא רָאנ ,ןֿפָא ןעוועג ןענַײז עכלעוו

 --- ,םעלַא ןוא ץלַא רַאֿפ --- טכַאדעג ךיז טָאה --- דנילב ןענַײז ,ךעלטַײה עטבירטַאב

 עג יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװ סע סָאװ ,ןרילָאק עלעה יװ ייז ןעעז תוחיר-םימׂשב יד רָאנ

 וצ טרעהעגֿפױא טשינ רע טָאה ,טעברַא ןַײז רעבָא קידנעוט .ןעמולב ןוא ןצריוו

 ,םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ טימ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה עקימורַא יד סָאװ וצ ,סעּפע ןלײצרַאֿפ

 ןלָאז ייז ידּכ ,ןעלסייטש יד טימ ןּפַאלק עֿפרַאש סָאד ןטלַאהעגנַײא עלַא ןבָאה יז
 סעּפע טלָאװ רע יוװ ױזַא ,רע טָאה טדערעג ןוא .לוק ןַײז וצ ןרעהוצ ןענָאק ךיז
 .ןליֿפַא ,טײקטלּפענרַאֿפ רעטַײװ רעד ןוֿפ ןבעוושוצ ןעזעג ןגיוא עדנילב ענַײז טימ
 סָאװ ןרעה וצ ןרָאװעג טריסערעטניארַאֿפ זיא ,ןנח רעגנוי רעד ,רעטײלגַאב ןַײמ
 רַאֿפ ןרָאװעג ךיילב זיא עכלעוו ,זָאנ רעגנַאל ןַײז ןיא ןעזעגנָא טָאה ןעמ .טגָאז רע

 "וקַאב ץנַאלג-ףלח רעייז ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עקיציּפש ענַײז ןיא ןוא גנוגערֿפױא

 רעדנילב רעד סָאװ םיא סע טריסערעטניא ךָאד ,טכַארבעגֿפױא זיא רע זַא ,ןעמ

 ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ -- ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .טלײצרַאֿפ

 טנַײשעג טָאה סָאװ ,גנוזיילרעד יד ןוא טייקכעלקילג יד ,ןגיוא עריא ,םינּפ ריא

 ,טימעג ריא טליֿפרעד ןעמ טָאה ןגיוא עריא ןוֿפ טייקרָאלק רעד ןיא .ריא ףיוא

 ,ןבלעז םעד ןגעוו טדערעג רעדנילב רעד טָאה ,ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יו

 ץנַאג ןיא ,םילשורי ןיא ןדִיי יד ןשיװצ טדערעג טציא םוטעמוא טָאה ןעמ סָאװ
 ןעמ טָאה ,ןענַאטשעג זיא ןעמ ואוו ,ןעמוקעג זיא ןעמ ואוו ,לילג ןיא ןוא הדוהי

 ןדעי טרַאװרעד ןבָאה ייז ןכלעוו ,חישמ רעייז ןגעוו ייז ןשיווצ ןדער טרעהעג רָאנ
 ,ךַאז רעלַאער ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יװ ױזַא ,ןעמוק לָאז רע זַא ,גָאט
 ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,גינעק ַא סרעייז ןגעוו יוװ טָא ;ןעשעג ןיוש טָא ףרַאד סָאװ

 ,גָאט ןדעי טרַאװרעד ןעמ ןוא ןענואוועג טכַאלש עסיורג ַא טָאה ,ןַײרַא גירק ןיא
 טָאה רע סָאװ ,םיחילש יד ;ןעַיצנַײא טָאטש רעד ןיא ףמואירט ןַײז ןיא לָאז רע זַא
 ןיוש רע טייטש טָא ,הרוׂשב רעד טימ ןעמוקעגנָא ןיוש ןענַײז ,טקישעגסױרַא

 ןיא סָאד ןוא טרַאװרעד חישמ םעד עלַא יז ןבָאה ױזַא -- ...רעיוט ןרעטניה

 ...ךַײר ַײס ,םערָא ַײס ,ןטכיש עלַא ןיא ,ןסַאלק עלַא

 ,לודג ןהּכ ןוֿפ ןוז םעד ןוא עקימורַא יד ןשיווצ טרָאד ןכָארבעגסיױא זיא סע
 רעקידמערוטש ַא -- ףיונוצ ךיז ןעמוק ןדִיי ןעוו ,םוטעמוא ךעלנייוועג יו -- ,ןנח
 טשינ לָאמ סָאד טָאה ןנח רעטנכערעגסיוא ,רעגולק רעד .חישמ םעד רעביא חוּכיװ
 טגעלֿפ סָאװ ,לכיימש ןליטש ןקידנטכַאבָאַאב טכַאדרַאֿפ טימ ןַײז ןרעטסַײמ טנעקעג
 -געיורטוצמוא םעד טימ ןֿפָארטעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןּפיל ענַײז ףיוא ןליּפש

 טָאה רע ,טנעמערַאּפמעט ןסייה ןַײז ןוֿפ ןסַײרטימ טזָאלעג ךיז טָאה רע .לבעּפ ןקיד

 ןיוש בָאה ךיא .ייז ןוֿפ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא גנולעטש ןוא גנַאר ןַײז ןיא ןסעגרַאֿפ

 ,ןומה ןשידִיי םעד ןוֿפ ןושל עקידנעייגמוא סָאד ןײטשרַאֿפ ןביוהעגנָא לָאמטסנעד

 ,רעטרעוו עשיכירג ליֿפ טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןבָאה טקעלַאיד ןשימַארַא רעייז ןיא

 ,סנקירביא .גנַאגמוא ןכעלגעט רעייז ןוֿפ ךַארּפש רעד ןיא טצונַאב ןבָאה ייז סָאװ

 ךערּפשעג סָאד יונעג ןוז סלודג ןהֹּכ םעד גנַאלרַאֿפ ןַײמ ףיוא רעטעּפש רימ טָאה

 ,עטֿפַאהבעל ערעייז ןוֿפ ןַײז רעשמ טנעקעג ךיוא ךיז ךיא בָאה ליֿפ .ןבעגעגרעביא

 ערעייז טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,ןרילוקיטסעשז ןוא ןעגנוגעװַאב עלוֿפטנעמַארעּפמעט
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 םעד ךיז רַאֿפ ןבָאה ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז יצ ,טשינ סייוו ךיא .סעיסוקסיד

 רע -- ,ןסיװ טזומעג ָאי סע טָאה רעדנילב רעד רעבָא .ןנח ןב ןנח ןקיטכעמלַא

 םיא רע טָאה ,סיוא ךיז טעז ,םעד בילוצ ןוא ,עמיטש ןַײז ןיא טנעקרעד םיא טָאה

 ,דלודעג ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ןוא טריצָאװָארּפ

 ערעייז ןַײװ ןוא קינָאה ,לייא ןוא טיורב ליֿפיװ ,םעד ןגעוו טדערעג ןבָאה ייז

 רעייז ןעוו ,ןבעגסױרַא ןלעוו רעמייבלטייט ןוא ןקָאטשניב ,רענטרעגנַײװ ןוא רעדלעֿפ

 ליֿפיװ ןוא ,םוטכַײר ןוא גָאטליואוו ןיא ןדָאב ךיז ןלעוו ייז יו ;ןעמוק טעוװ חישמ

 "נוא ייז וצ ןַײז טשינ ץלַא טעװו סע רעװ ;ןעמעננַײא ייז רַאֿפ טעו רע תונידמ

 ,געט ענעי ןיא ןעשעג טשינ ץלַא ןלעװ סע םיסינ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא קינעטרעט

 .ןרעטיצ טעװ דרע יד ןוא ןטלַאּפש ךיז טעװ למיה רעד ןעוו

 רעַײא רעטניה ןיוש טייטש רעכלעוו ,חישמ רעד ןַײז סָאד טעװ רעוו רעבָא --

 סָאװ ,רעכלעזַא גינעק רעקיטכעמ ַא --- ? ןייוועג רעַײא וצ וצ ךיז טרעה ןוא ריט

 לייא טימ ןגירק ערעַײא עלַא ,תואוֿבּת טימ ןליֿפנָא סרעלכַײּפש ערעַײא עלַא טעוו

 רעדלעוו טימ רעדלעֿפ ןוא רענעטרעג ךַײא ןוֿפ םענייא ןדעי טעװ ןוא קינָאה ןוא

 ךַאד ַא רע טעוו ּפָאק ןדעי רעביא ,ןקעדַאב רע טעו טײקטעקַאנ עדעי ?ןלײטרַאֿפ
 ףיוא ןעגנונעֿפָאה ליֿפ ױזַא טגייל ריא סָאװ ,רעד סָאד זיא רעוו ? ןטײרּפשסױא

 ?ןכַאמ וצ רָאװ תומולח ליֿפ ױזַא ידּכ ,ןעמענ ץלַא סָאד רע טעװ ןענַאװ ןוֿפ ? םיא

 ןלעוװ רעוװ ? לייח ַא רַאֿפ סָאװ טימ ?ןעמעננַײא רעדנעל ליֿפ ױזַא סָאד טעװ רע
 וצ סיֿפ ענַײז רעטנוא טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ עלַא ידּכ ,ןַײז עטעדניברַאֿפ ענַײז

 טגערֿפעג ייז טָאה -- ...1ןַײז רע טעװ רעסיורג ַא רעכלעזַא גינעק ַא ? ןעגנערב
 ,גנוטכַארַאֿפ ןוא טָאּפש טימ ןוז סלודג ןהּכ םעד י

 ךיז טָאה רעליימ עקינייצנָא ןוֿפ ץכעַײּפש ןוֿפ ץירּפשעג ַא טימ רעטכעלעג ַא '

 .םורַא טרעהעג
 ןײלַא ןלעװ רעקלעֿפ יד ?ןעמעננַײא רעדנעל ןעד רע ףרַאדַאב טשינַא --

 !קינעטרעטנוא םיא וצ ןרעוו
 ליֿפ ױזַא בױרטנַײװ ןייא ןוֿפ טעװ ,ןעמוק טעוו רעטלייוװרעדסיוא סטָאג זַא --

 ,ןעקנירט ןוא ןגירק עצנַאג ןּפַאצנָא םיא ןוֿפ ןענָאק .רימ לעװ ךיא זַא ,ןסיג ךיז ןַײוװ
 ןוֿפ ןגיוא עטּפעלקרַאֿפ טימ ןַאמ ַא טָאה --- !רעהֿפױא ןָא ןעקנירט ,ןעקנירט
 -עגסױרַא ליומ ןקידרענייצנָא ןַא טימ ןוא הרוצ רעקידנכַאל-םוטש ַא טימ עּפָאר

 .ךיז ןוֿפ טצירּפש
 רעטַאװעטלָאקרַאֿפ ַא טימ רעלמַאטש ַא טָאה -- ...ךיא ...ךיא ןוא --

 ,ןײגסױרַא דלעֿפ ןיא רימ לעװ ךיא -- טקערקעגסױרַא ץומש ןוא טסימ ןוֿפ דרָאב
 טימ קעז עצנַאג ריא ןוֿפ ךיז ןלעו סע ןוא ,ןדַײנשּפָא רימ ךיא לעװ גנַאז ןייא

 םוצ גנַאל-םישדח ,ןכָאװ ףיוא ןסע וצ טיורב ןבָאה לעװ ךיא ןוא ןטיש רענרעק

 .טעז רעד וצ לָאמ ןטשרע

 -סיוא ןײלַא רענרעק יד ריד ןֿפרַאדַאב ןעד וטסעװ טשינַא ,רענייא רַאנ --
 ןכיורב טשינ טסעוו וד ,ןשערד ץייוו םעד ריד רַאֿפ ןיוש טעװ טניוװ רעד ? ןגָאלש
 סע טעװ -- טסקַאװ סע יוװ ױזַא ,ןעגנערבוצנַײרַא לימ רעד ןיא האוֿבּת יד וליֿפַא
 ,טריזַאטנַאֿפ רערעדנַא ןַא טָאה !טיורב ןוֿפ םעט םעד ןבָאה

 קינָאה רעד ןוא ,םיובלטייט ַא רעטנוא גָאט ןצנַאג ַא ןגיל רימ לעװ ךיא ןוא --
 . עג רעצימע ךָאנ טָאה --- ןַײרַא ליומ ןיא ךַײלג ןעלטייט יד ןוֿפ רימ ןֿפירט טעוװ
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 ןטינשעגֿפיױא-טיירב ןַײז ןוֿפ גנוצ יד קידנקעטשסױרַא ,דײרֿפ טימ טערישטש
 ,קינָאה םעד טקעלעג טציא ןיוש טלָאװ רע יװ ,ליומ

 יז ,ױרֿפ עקידרעקיוה ַא ךיז רעטנוא טעשטרָאקעגנַײא ןסעזעג טרָאד זיא סע
 ןוא ךיז רעטנוא סיֿפ עמורק יד טלעטשרַאֿפ רעּפרעק ןקידרעקיוה ריא טימ טָאה
 טָאה ּפָאק רעֿפרַאש רעקידרענייב ריא ,לצעלק קיקעריֿפ ַא יו טקוקעגסיוא טָאה

 -סיוא טָאה יז ,טסורב רעקידרעקיוה ריא ןוֿפ ןֿפרַאש יד ןשיוװצ טצרַאטשעגסױרַא
 : טעֿפנָאֿפעג עמיטש רעקידלֿפָאנש ַא טימ ןוא זדלַאה ןצרוק ַא ןגיוצעג

 ...גָאט ןדעי ...גָאט ןדעי ...גָאט ןדעי רימ לעװ ךיא ןוא --
 .טייקירעגַײנ טימ ערעדנַא יד ןגערֿפ --- ?גָאט ןדעי ריד וטסעוװ סָאװ
 יװ ,עמיטש רעטעּפילכעגרעביא דיײרֿפ ןוֿפ ,רענעטלַאהעגנַײא-םיוק ַא טימ ןוא

 :טכַאלעגסױרַא יז טָאה ,טקערקעג קנַארטעג ןסיז ַא טימ ךיז טלָאװ יז
 ...!ןריובעג ןוז ַא גָאט ןדעי לעװ ךיא --
 -נעל ַא ןיוש ,טליטשעגנַײא ןעמעלַא ייז טָאה ימלּת'רב רעדנילב רעד רעבָא

 יד ַײב ןּפַאכנָא טלָאװעג טנעה עקידנרַאש ענַײז טימ ייז רע טָאה טַײצ ערעג
 עטיור יד ןעז טלָאװעג טשינ ,טקרעמַאב טשינ ןבָאה יז .ןליטשנַײא ייז ןוא ןעלגרָאג
 ןבָאה ייז ; ןעַיײרש ייז זַא ,ךיז טכַאדעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ענַײז ןוֿפ רעכעל

 גנוגערֿפױא ןוֿפ ןַײז ןרעה ,םינּפ טמורקעגסיוא ןייוועג םוצ ןַײז ןעז טלָאװעג טשינ
 רעייז ןוֿפ דײרֿפ רעד טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ייז ןענַײז ױזַא ,לוק קידנטסוהרַאֿפ
 רעד טָאה ךעלדנע .ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ,ןדָאב ךיז ןלעװ ייז רעכלעוו ןיא ,עֿפש
 : יז ןגירשעגרעביא רעדנילב

 ןוא ןעניואוו ןוא ןעקנירט ןוא ןסע זיולב טשינ ,סָאד טשינ ,סָאד טשינ ,ןייג --
 -- 'ה חורב םא יכ ,חוכב אלו ליחב אל !סָאד טשינ ,סָאד טשינ ,ןייג ! ןבָאה רעדניק
 "עג זיולב ןוֿפ טַײצ ַא .טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ רעד יוװ ,טסַײג רעקילייה רעד

 ,..! טָאג ןוֿפ טֿפַאשרעה ןוֿפ טַײצ ַא ,תמא רעטיול ןוֿפ ,טייקיטכער
 : ןרָאװעג קידלודעגמוא ןנח זיא טציא רעבָא
 סָאד ,ֿפַאשַאב רעדנואוו סָאד טעװ סָאװ ,ןַאמ רעד ןַײז סָאד טעװ רע ---

 ,ןַאמ ַא ?ןקיטעז ןטיונ עלַא יד טעװ סָאװ ,ױזַא טמולח ריא ןכלעוו ןוֿפ ,רעדנואוו

 דרע רעד ףיוא טעװ ןיילַא טָאג רעדָא זיוה סדוד ןוֿפ ךלמ ַא ,ךלמה המלש רעַײנ ַא

 המכח רעסיורג ןַײז טימ ךלמה המלש זַא ?ןוַײװַאב רעדנואוו םעד ןעמוקּפָארַא
 ? ןזַײװַאב המלש רעַײנ רעד סע טעװ ױזַא יו ,ןזיוװַאב טשינ רעדנואוו םעד טָאה

 -- קנַאדעג ןַײז ןיא רעקיטַאנַאֿפ רעדנילב רעד טיצ -- ?המלש רעַײנ א --

 רעבָא !טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ רעד יוװ זיוה סדוד ןוֿפ ןַײז רע טעװ יאדווַא
 ,טשינ רימ ןטרַאװ המלש םעַײנ ןייק ףיוא ,ןיינ ,ןַײז טשינ רע טעװ ךלמ ןייק
 טַאהעג ,טגָאזעג סנייטשימ ,רימ ןבָאה סָאװ !רימ ןטרַאװ םיכלמ ןייק ףיוא טשינ
 ,דייר סלאומש איֿבנ םעד ןרָאװעג םיוקמ טשינ ןעד ןענַײז ? םיכלמ ערעזדנוא ןוֿפ

 :זדנוא טימ ןוט ןלעװ םיכלמ עשידַיי יד סָאװ --- טגָאזעגסױארָאֿפ טָאה רע סָאװ
 ערעַײא סיוא ןוא ןגעװטַײר ענַײז ןענַאּפש וצ ןעמענ רע טעװ רעדניק ערעַײא;
 ! ןרָאװעג רעגרע ךָאנ זיא סע ..."!ןכַאמ סנירעניד ןוא סניכעק רע טעװ רעטכעט
 המלש ןוז ןַײז ןיוש ? זדנוא רעביא הכולמ סכלמה דוד טרעיודעג ןעד טָאה גנַאל יו

 ןַײז טימ ןוטעג טָאה הערּפ רעווש ןַײז יו ,טלדנַאװרַאֿפ טכענק ןיא זדנוא טָאה
 -עג רימ ןבָאה סָאװ .ןעמונעג בַײװ ַא רַאֿפ ךיז טָאה רע רעטכָאט סנעמעוו ,קלָאֿפ
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 ןוֿפ ?טלעטשעגֿפױא טָאג רַאֿפ שדקמ-תיב ןכַײר ַא טָאה רע סָאװ ,ןוֿפרעד טַאה
 ,טֿפירטעגסױרַא קלָאֿפ ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ ןטסגנַא ןבָאה חבזמ םענעדלָאג ןַײז
 ןבָאה ןודיצ ןוֿפ רעדניק יד סָאװ ,םי רענרעּפוק רעד ןעוועג זיא'ס יו סיורג ױזַא
 ,קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןרערט יד טימ ןעוועג רע זיא לוֿפ ױזַא ,ןסָאגעג שדקמ-תיב ןרַאֿפ

 ןוא דלָאג ןוֿפ חבזמ ןייק טשינ ,ןיינ .ןטלַאהעג טֿפַאשטכענק ןיא טָאה רע סָאװ
 שטנעמ ןטכערעג ַא ןוֿפ ץרַאה ַא רָאנ ,טָאג טגנַאלרַאֿפ רעּפוק ןוֿפ םי ןייק טשינ
 ןהלװעַאב טשינ ,תונמלַא ןייק ןקירדרעטנוא טשינ ןלָאז סָאװ ,טנעה ענייר ןוא
 ליֿפ ,גינעק רעשידִיי רעסיורג רעד ,המלש ,טשינ ןעד רע טָאה ןוא .םימותי ןייק

 ןצעג עקידלקע ןוא עקידריוומוא יד רַאֿפ תומב ,ןעמונעג ךיז רעבַײװ עדמערֿפ
 -עצ לארׂשי ןוֿפ קלָאֿפ סָאד טָאג טָאה םיא בילוצ סָאװ ,טלעטשעגֿפױא ֿבאומ ןוֿפ

 ןגעוו .ערעסעב ןיא רעדניק ענַײז ןענַײז ? ךעלקיטש ףיוא ןכָארבעצ ןוא ןטלָאּפש
 ךַײא טָאה רעטָאֿפ ןַײמ; :ןוז ןַײז ,םעֿבחר טגָאזעג טשינ ןעד טָאה ?ןעגנַאגעג
 ןוא ?!רענרעד עקיכעטש טימ ןגָאלש ךַײא לעװ ךיא ןוא רעטיר טימ ןגָאלשעג

 וצ ,רענרעד עקיכעטש טימ ןגָאלשעג רעדניק ערעייז עלַא טשינ ןעד זדנוא ןבָאה
 זדנוא טָאה טָאג זיב ןגיוא סטָאג ןיא סטכעלש סָאד ןוטעג ,טנידעג רעטעגּפָא
 ,ץנַאלֿפ-רורד ןלעדייא ןַא קעװַא טֿפרַאװ ןעמ יו ,ןֿפרָאװעגקעװַא ,טקידריװמוארַאֿפ
 ךיז ןוֿפ סע טגנערב ןעמולב עקידעקעמש טָאטשנַא ןוא ןרָאװעג דליוו זיא סָאװ
 טנַאה ןַײז ןוֿפ טיורק רעטיב ַא גנוטכַארַאֿפ טימ רע טֿפרַאװ) סױרַא ץכעכעטש
 ןיא ןַײּפ ןוא דנַאש טימ זדנוא ןוא טכַאמעג ֿבורח זיוה ןַײז טָאה טָאג זיב ,(סױרַא
 םיוק טָאה רוד ןייא ?ןעוועג רעסעב רעטעּפש ןעד ייז ןענַײז ןוא !ןבירטרַאֿפ תולג
 דלַאב ןוא ,טשינ ךיוא סָאד רעדָא ,םיאנומשח יד ןוֿפ טכעלשעג סָאד טרעיודעג
 ןכלעוו ןגעק ,שדקמ-תיב ןיא ריזח עניירמוא סָאד טלעטשעגקעװַא ןיײלַא ייז ןבָאה

 -עג זיא סע סָאװ ,וצ ךיז טקוק .טֿפמעקעג טומנדלעה ַאזַא טימ טָאה עדייז רעייז
 ןבָאה ייז !ןגינעק-םיאנומשח יד ןוֿפ רוד ןטירד רעדָא ןטייווצ םעד סיוא ןרָאװ
 דנַאל ןיא טכַארבעג ןעמודא ַײרעניגרַאֿפ-טשינ ,תקולחמ עקידנעטש ערעייז טימ
 ןעוועג ןענַײז סָאד !טצעזעג גינעק סלַא זדנוא רעביא עשר ןדמערֿפ ַא ןוא ןַײרַא
 ןבָאה רימ זיב ,טצעזעג ךיז רעביא ןבָאה ןיילַא רימ עכלעוו ,ןגינעק עשידִיי יד
 רעדָא .ןשרעה זדנוא רעביא לָאז טכַאמ עדמערֿפ ַא רעכַײלג ןיוש זַא ,ןטעב טזומעג
 ןעוט ייז סָאװ ,וצ ךיז טקוק ? רעסעב םילודג םינהּכ יד ןוֿפ טֿפַאשרעה יד זיא יצ
 ; ןגיוא סננח ןיא ץנַאלג-ףלח םעד טכַאבָאַאב טייקירעגַײנ טימ בָאה ךיא) זדנוא טימ

 לָאז רע ,טייהנגעלעג רעד ףיוא טרַאװעג גנַאל ,סיוא ךיז טעז ,טָאה רעדנילב רעד
 ?ילע-ינב יד יו רעסעב ןנח-ינב עקיטנַײה יד ןענַײז !.ןגָאז םינּפ ןיא סָאד םיא
 טשינ ןעד ךיז טָאה ? סױרַא ּפָאט סטָאג ןוֿפ ןעלּפָאג יד טימ טשינ ןעד ייז ןּפעלש
 ...?'ה תא ועדי אל ילע-ינב/, :ןֿפור שדקמ-תיב ןוֿפ געט יד עמיטש ַא טרעהעג

 | : ןרָאװעג ךיילב זיא ןנח

 ?טרעהעג ךיז טָאה סָאװ --

 הדוֿבע רעד ַײב םינהּכ יד ,שדקמיתיב ןיא ןֿפורעגסױא טָאה לוק-תב ַא-- |
 -- *'ה תא ועדי אל ילעיינב, :קלָאֿפ ןשיװצ טלײצרַאֿפ ןוא טרעהעג סע ןבָאה
 ,ןֿפורעגנָא ךיז ייז ןוֿפ רענייא טָאה -- ןנח ינב יד ןעמ טניימ סָאד

 : טשימעגנַײרַא ךיז טָאה רעֶרעדנַא ןַא ןוא
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 יד ףיוא ןשטַײטסױא יבר ַא ןוֿפ ףיוה-שדקמיתיב ןיא טרעהעג בָאה ךיא --
 ...'!ונרצקת םיעשר תונש; :קוסּפ םעד ילע"ינב

 : ןבעגעגוצ טָאה רעטירד ַא ןוא

 ,רימ ןטרַאװ ילע-ינב ןייק ףיוא טשינ ,המלש םעַײנ ןייק ףיוא טשינ ,ןיינ ---
 .טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ רעד יו ,חישמה ךלמ םעד ףיוא רָאנ

 -נָא ךימ טָאה רע .ןטלַאהעגסױא טשינ רעמ סע טָאה ןנח רעגנוי רעד רעבָא
 : טגָאזעג ןוא טנַאה רעד ַײב טּפַאכעג

 | ...!ןלעבער ןשיווצ ןענַײז רימ ,ןומגה ,טמוק --

 ןגיוושעג גנוגערֿפױא סיורג ןוֿפ רע טָאה ,ןטירעגמיײהַא קירוצ ןענַײז רימ ןעוו
 ןעמעוו ,טסואוועג טוג ץנַאג ןבָאה יז זַא ,ןעוועג רעכיז ןענַײז רימ .טַײצ עגנַאל ַא
 טזומעג יאדווַא ןוז סלודג ןהּכ םעד ךָאד טָאה רוהנ-יגס רעד .ךיז רַאֿפ ןבָאה ייז
 טָאה ןנח .טריטוקסיד טֿפָא םיא טימ ךָאד טָאה רע ,עמיטש ןַײז טיול ןענעקרעד
 ךיא בָאה ,ןכַאמ וצ רעטכַײל םיא ידּכ .טקירדעג ךיז ןיא ןוא ךיז ןיא טכָאקעג
 : םיא טימ ךערּפשעג ַא טריֿפרַאֿפ

 ?ןןדיײנשסיוא גנוצ יד ? רַאֿפרעד ןוט םיא וטסעוװ סָאװ --

 -ַאב טימ טגָאזעג רע טָאה -- ןֿפָארטש עכלעזַא טשינ רימ ןבָאה רעדייל --
 ןַײז ןיא יײלב םענעזָאלעצ טימ לֿפעל ַא טזָאלעג ךיא טלָאװ ןטסעב םוצ -- .ןרעיוד
 ןענָאק רימ .םיא רַאֿפ ףָארטש עכעלצעזעג יד ךעלטנגייא זיא סָאד .ןסיגנַײרַא לעק
 טכער יד זדנוא ןוֿפ טָאה ריא .ןבעגסױרַא לייטרוא-טיוט ןייק ןיילַא טשינ רעבָא
 םיא ריא טלָאװ ךעלטנגייא -- ץכערק ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעמונעגּפָא
 ,ןקיצַײרק ץלָאה ַא ףיוא גהנמ רעַײא טיול טֿפרַאדַאב

 -יור רעזדנוא ףיוא רעדָא רעסייק ןֿפױא טגָאזעג ןעוועג סע טלָאװ רע ןעוו ---
 הצע ןַא םיא טימ ןיוש ךיז רימ ןטלָאװ ,ןַײז רעכיז וטסגעמ ,טֿפַאשרעה רעשימ
 -געש יד זיא סע ,ןגינעק ערעַײא ןוא עיגילער רעַײא טקידיײלַאב טָאה רע ,ןבעגעג
 ןיד- קסּפ םעד ןירדהנס רעַײא זומ --- ,לּפמעט ןוא עיגילער רעַײא ןוֿפ גנוד
 ,ןבעגסױרַא

 -גַײרַא רעדייל ךיז ןבָאה ןירדהנס רעזדנוא ןיא ,זדנוא טימ הרצ יד זיא סָאד --
 סָאװ ;רַאֿפרעד ןוט םיא ייז ןלעוװ וטסניימ סָאװ .םישורּפ יד ןוֿפ ךס ַא טּפַאכעג
 ? טקידיײלַאב םינהּכ ערעזדנוא ןוא ןגינעק ערעזדנוא ןוֿפ ןעקנעדנָא סָאד טָאה רע
 ןרעמ סע סָאװ ,רעדנואוו ַא זיא .ןבעג תוקלמ קיסַײרד ןוא ןַײנ םיא ןלעװ ייז
 ? רעלדנעטשֿפיוא ןוא ןלעבער זדנוא ַײב ךיז

 טעטכירַאב רָאטַארוקָארּפ םעד סנטצעל בָאה ךיא !טכעלש עקַאט זיא --
 .ףָארטש רעַײא ןוֿפ טייקטכַײל רעד ןגעוו

 -רעגנוי רעד טצכערק --- טכַאמ רעד וצ ןעמוק לָאמ ןייא רָאנ ךימ זָאל ,ךַא --
 !ןוט וצ עכלעזַא טימ סָאװ ,ןסיוו ןיוש ךיא לעװ --- ןַאמ

 ןיא .טָאטש רעד ןוֿפ רעיוט םוצ ןטַײר וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז ףיורעד
 יד טימ סרענַאמֿפױא-רעַײטש ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ רימ ןבָאה רעױט-טָאטש
 טנעקרעד ייז ןבָאה רימ .לודג ןהּכ ןוֿפ םיׂשמש יד ףיוא ןֿפָארטעגנָא ךיוא סרעטיה
 ,סעקושטנַאק עטרעװשַאב-ַײלב יד טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא
 יד ףיוא ךעלעוװעט טימ ןצימ עסַײװ עכיוה ןיא ןוטעגנָא ןעגנַאגעג ןענַײז ייז
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 לודג ןהּכ ןוֿפ ןוז ןטבילַאב םעד ןענַײז ייז ,לודג ןהּכ ןוֿפ גנונעכיײצּפָא יד -- ןטסורב

 .טכרוֿפרע ןיא םיא רַאֿפ ךיז ןגיובעג ןוא ןֿפָאלעגנגעקטנַא

 ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ ןטרָאג-םימׂשב םעד ןיא ,יניה ףרָאד ןיא ףױרַא טייג ---

 טגנערב ןוא םיא טדניב ,ימלּת-רב טֿפור ןעמ ןכלעוו ,רוהנ-יגס ַא ךיז טניֿפעג טרָאד

 -לּפמעט עטסכעלרעֿפעג יד ןוֿפ רענייא זיא רע ,לודג ןהּכ ןוֿפ טּפשמ ןרַאֿפ םיא

 .רערעטסעל

 .געוו רעייז ףיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז םיׂשמש יד

 ןקישרַאֿפ וצ ןצעזכרודַא טנָאקעג טשינ טּפשמ םַײב טָאה ןנח זַא ,סיוא טעז סע

 .טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע יװ ,ןלימ-לייא ענַײז ןיא ףַאלקש סלַא ןדנילב םעד
 .ןדנילב םעד רעביא עיצוקעזקע יד ןעניואוווצַײב ןֿפורעג ךימ טָאה ןנח ןב ןנח

 ןלעװ תוקלמ קיסַײרד ןוא ןַײנ ףיוא יו רעמ ,טגָאזעג ךַײא ךיא בָאה סָאװ --

 -רַאֿפ זדנוא ַײב ךיז ןרעמ סע סָאװ ,רעדנואוו ַא זיא ,ןטּפשמרַאֿפ טשינ םיא ייז

 םעניילק םעד וצ טריֿפעגוצ ךימ ןוא ,טדנעוועג רימ וצ ךיז רע טָאה -- רעכערב

 -תיב ןוֿפ ףיוה ןכעלרעניא םעד ןוֿפ גנַאגנַײרַא םַײב ןעוועג זיא סָאװ ,ןיד-תיב

 ןוא רעשימ-לייא ןדנילב םעד ןגָארטעגסױרַא סָאװ-רָאנ ןבָאה םיׂשמש יד .שדקמ

 ןוא ןַײנ ןוֿפ עיצוקעזקע יד ידּכ ,עטַאלּפ רענרָאמרַאמ רעד ףיוא םיא טגײלעגקעװַא

 -לזייא סיוא סנעמיר עטײנעג-לּפָאט טימ .ןריֿפוצסיױא םיא רעביא תוקלמ קיסַײרד

 ןבָאה ייז .ץימש יד טזָאלעגּפָארַא ןקור ןטעקַאנ ןֿפױא םיא ייז ןבָאה לעֿפ-ןסקָא ןוא

 עקיציּפש יד טימ םיׂשמש סלודג ןהּכ עטצימַאב:ךיוה עסַײװ יד ,ןסַײמש טנָאקעג

 :ץימש יד טלייצעג םורֿפ ןוא ןענַאטשעג ייז ןוֿפ רענייא זיא ַײברעד ןוא .דרעב

 ? ,,.ייוװצ ןוא סנייא ,סנייא ןוא סנייא ,סנייא;

 טָאה רע ,ןדנילב ןוֿפ טרעהעג טשינ ץֿפיז ןייק ךיז טָאה ץימש יד רעטנוא ןוֿפ

 .ןעוועג הדוותמ ךיז ןוא ןַײרַא ץרַאה ןיא טּפַאלקעג רָאנ ךיז

 ןוֿפ ןדנואװשרַאֿפ ןצנַאג ןיא ַאנעלַאדגַאמ םירמ טימ רע זיא ףיורעד דלַאב

 -עג טָאה טרָאד ,לילג ןייק קעװַא ייז ןענַײז ,טרעהעג ןבָאה רימ יוװ .טָאטש רעד

 ,ןײטשֿפױא רענָאיזיװ רעַײנ ַא טלָאז

 ךיא סייו ,רעשימ-לייא ןדנילב םעד טימ ןרָאװעג לָאמטסנעד זיא סע סָאװ

 קעװַא ןיב ןוא טַײצ רעסיוועג ַא ףיוא הדוהי ןזָאלרַאֿפ טזומעג בָאה ךיא .טשינ

 רעבָא .סָאּפיטנַא סודרוה ךרַארטעט םוצ תוחילש רעקיטכיוו ַא ןיא לילג ןייק

 םירמ טימ ןוא םיא טימ --- ,םיא טימ טנגעגַאב לָאמַא ךָאנ ךיז ךיא בָאה רעטעּפש

 ...ןיוש ןדנעטשמוא ערעדנַא ץנַאג רעטנוא רָאנ ,לדגמ ןוֿפ
 2 א ר יט עב = עו 4 יי
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12 
 לילג ןוֿפ ךרַארטעט םַײב

 ךרַארטעט ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה דלַאב

 םַײב טיובעגסיוא טָאה רע סָאװ ,טָאטשטּפיױה רעַײנ ןַײז ןיא סַאּפיטנַא סודרוה

 ַײב ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא .ןלַאװק עמערַאװ יד ןוֿפ טַײװ טשינ ,תרנּכ ןוֿפ גערב

 -ַאליּפ סויטנָאּפ רָאטַארוקָארּפ םעד ןשיוװצ .תוחילש רעלעיציֿפָא ןַא ןיא ןסודרוז
 גָאט ןטשרע ןוֿפ תיב-םולש ןייק טשרעהעג טשינ טָאה ךוַארטעט םעד ןוא סוט

 רעִירֿפ ןעמעוו טָאה סע רעוו : עגַארֿפ-טעקיטע ןַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .ןָא

 רעכעלנעזרעּפ סלַא טכַארטַאב ךיז טָאה ךרַארטעט רעד .ןטַאטשוצּפָא טיזיוו ַא

 טָאטשטּפױה ןַײז טָאה רע ןגעוו דוֿבּכ סנעמעוו רַאֿפ ,סוירעביט רעסייק ןוֿפ דנַײרֿפ

 םעד ןגעוו ןוא רעסייק ןוֿפ דנַײרֿפ רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עלַא) טױבעגֿפױא

 רעביא רעשרעה ַא -- םעד ץוחַא ,(ןצירקסיוא טזָאלעג תועבטמ יד ףיוא וליֿפַא

 ףיוא יו טקוקעגּפָארַא רע טָאה רָאטַארוקָארּפ ןֿפױא ןוא ,גינעק ַא טעמּכ ,הנידמ ַא

 .טרירָאנגיא ךַאֿפניײא םיא טָאה רעדיוו סוטַאליּפ סויטנָאּפ ,רַאנָאיצקנוֿפ ןשימיור ַא

 ךיוא ,שטנעמ רעטבילַאב ןייק ןעוועג טשינרָאג סַאּפיטנַא סודרוה זיא סנקירביא

 ןוא ,טַאהעג ןרעג רעייז טשינ םיא טָאה ,סוילעטיוו ,עיריס ןוֿפ לוסנָאקָארּפ רעד

 עסיורג ַא ןעוועג ךיוא ךָאנ זיא ,רעסייק ןטימ טֿפַאשדנַײרֿפ ןַײז טֿפערטַאבנָא סָאװ

 סרעסייק םעד ,סונַאיעס טימ ןתוחמ רעצנַאג ַא ןעוועג רע זיא רעכיג ; עגַארֿפ

 תונּתמ טימ ןטישַאב ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עלַא ןכלעוו ,ץעוי-לעב ןקיטכעמ

 רערטיכ ַא ןעוועג זיא ךרַארטעט רעד .תוֿבוט טרַאװרעד ןבָאה עלַא ןכלעוו ןוֿפ ןוא

 זַא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג םיוק זיא ףיוא ןביוא ןוֿפ ,טַאיזַא רענעבירטעגכרוד ַא ןוא

 סָאד :ןעזוצנָא םיא ןיא ןעוועג טשינ זיא טייקשידִיי רוּפש ןייא ןייק .דָיי ַא זיא רֶע

 -גוא ןייב-לדעש רעקרַאטש רעד ;טכיזעג עשיגרענע שיטסירעטקַארַאכ עשיסודרוה

 ;טשינ דרָאב ןייק ןוֿפ ןמיס ןייק ; ןסָאגעג לָאטש ןטרַאה סיוא יו טיוה ןַײז רעט

 ,רעכעלגנירדכרוד ַא טקוקעגסױרַא טָאה םינּפ ןקידנצָארּפש עיגרענע טימ ןַײז ןוֿפ

 -ןצילב-לָאטש עשינורמוש ענַײז ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,קילב רעכעליורטוצמוא

 -לייח ןשימיור ַא ךיז רַאֿפ טָאה ןעמ ,טניימעג ןעמ טָאה ױזַא --- ,ןגיוא עיורג עקיד

 ןענַײז סמערָא ענַײז .(רעמיור עטכע יװ ןעזסיוא טלָאװעג ייז ןבָאה עלַא) רעריֿפ

 -ןצנעלג ַא ןוא רעִיצ-ןגיוב רעטוג ַא ןעוועג זיא רע ,טרילוקסומ קרַאטש ןעוועג

 רע :טנכייצעגסיוא רַאברעדנואוו ךיז רע טָאה געיעג ןיא ,רעֿפרַאװ-ןזיּפש רעד

 ןטכעלש ןייק טשינ טדערעג וליֿפַא ,ןרינַאמ עטוג טֿפַאשעגנַײא ךיוא ךיז טָאה

 "סינעלעה ןַײז .ףיואנביוא ןעוועג זיולב זיא ץלַא סָאד רָאנ .שיכירג ןוא ןַײטַאל

 -רעג ןדליוו ַא ףיוא עגָאט עשימיור ַא יוװ ,ןעגנָאהעג םיא ףיוא זיא רוטלוק עשיט

 ,גנילטשריֿפ ןשינַאמ

 ,רעטָאֿפ ןכָאנ ןיורק יד ןענשרי וצ ןעוועג טמיטשַאב טשינ זיא רע יװ ױזַא

 טימ ןוטעג סָאד טָאה רע יוװ ,םיור ןייק ןרידוטש טקישעג טשינ סודרוה םיא טָאה

 טיױטעג טָאה רעטָאֿפ רעד יו םעד ךָאנ רעבָא .םירמ בַײװ ןַײז ןוֿפ רעדניק יד
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 "עג טָאה רע ןכלעוו ,םענַײז ןוז ןטירד םעד ךיוא יװ ,טַארַאֿפ רַאֿפ רעדניק סמירמ
 רעסייק םעד טכַארבעג טָאה סָאד סָאװ -- רעגלַאֿפניױרט ןרַאֿפ טמיטשַאב טַאה
 ,ריזח ַא ןַײז טלָאװעג רעביל טלָאװ ךיא; -- : טרָאװ ענייש סָאד ןגָאז וצ סוטסוגיוא

 ַא ןוֿפ ןוז א ןעוועג זיא רעכלעוו ,סַאּפיטנַא זיא --- ,"סודרוה ןוֿפ ןוז ַא רעדייא
 ןוא לילג ןוֿפ גינעק סלַא האווצ סעסודרוה ןיא ןרָאװעג טמיטשַאב ,תינורמוש
 ,ךרַארטעט ןוֿפ לוטיט םעד ןבעגעג רָאנ םיא טָאה סוטסוגיוא רעסייק רעבָא .ַאערעּפ

 ןַײז ,רעדירב ענַײז עלַא ַײב יװ ,ןעוועג זיא סַאּפיטנַא ךרַארטעט ןוֿפ טָאג רעד
 .וטכָאנ םעלַא ןיא טוװרּפעג םיא טָאה רע ןוא ,סודרוה רעסיורג רעד ,רעטָאֿפ
 ,טַאנעס ןוא רעסייק ןוֿפ דנַײרֿפ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה סודרוה יוװ טקנוּפ
 -ייט טימ ןרָאטַאנעס עכַײײרסולֿפנַײא עלַא ןוא ףיוה ןכעלרעזייק םעד ןטָאשרַאֿפ ןוא
 ןַײז רעבָא ןבָאה רימ .קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ טסערּפעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,תונּתמ ערע
 -ָאיּפשכָאנ טוג םיא ןבָאה רימ .ןעמונעג טסנרע טשינ גנורעכיזרַאֿפ-טעטילַאיָאל-
 -עגּפָא םיא ַײב ןרעוו סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עמייהעג יד ןוֿפ טסואוועג ןוא טרינ
 ןעגנולמַאזרַאֿפ יד ןבָאה רימ .ןצנירּפ ןוא ןכרַארטעט עקימורַא יד .טימ ןטלַאה
 ךַאֿפנײא ,ןֿפורעגנָא סָאד טָאה רע יװ ,"ןעגנולַײװרַאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג; רעדָא
 טכַאדרַאֿפ רעזדנוא זיא ,ןזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יוװ ןוא ,ןטָאברַאֿפ
 סרעצנַאּפ ןוֿפ לַאנעסרַא ןצנַאג ַא .טעדנירגַאבמוא טשינ ןעוועג ךרַארטעט ןֿפױא
 ןבָאה טציא .רעטעּפש ףיוא הׂשעמ ַא זיא סָאד רָאנ .ןענוֿפעג םיא ַײב ןעמ טָאה
 לילג ןיא טֿפַאשרעה ןַײז גָאט ןייא ןייק ןָאק רע :טסואוועג ענייא סָאד רָאנ רימ
 .סעטרָאהָאק ערעזדנוא ןוֿפ עציטש רעד ןָא ןטלַאהנָא טשינ

 רעבָא טָאה רע .ןעיוב ןוֿפ עינַאמ ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה ,רעטָאֿפ ןַײז יו ױזַא
 טָאה רע לַײװ ,רעטָאֿפ ןַײז יו ןרעטיירבסיוא ױזַא טנָאקעג טשינ תעגושמ-יוב סָאד
 טגָאנעגסיױא ,רעלילג יד ,קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ טָאה רע .וצרעד ןעלטימ יד טַאהעג טשינ
 סעיצובירטנָאק ,ןרעַײטש ענעדײשרַאֿפ ךרוד ןייב ןטצעל םעד זיב סטעֿפ טיול ןדעי
 ןַײז תלוכיב ןַײז וצ ידּכ ,ייז ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה רע סָאװ ,סעיצַאקסיֿפנָאק ןוא
 םעניילק םעד ןוֿפ טָאה רע ױזַא יו ,רעדנואוו ַא זיא ךָאד .ןקיטעז וצ תעגושמ-יוב
 "וצ טָאה ןוא דרע רערַאבטכורֿפ ןיא ןעוועג ךַײר וליֿפַא זיא סעכלעוו ,לילג דנַאל

 ןיילק ךָאד רעבָא ,הדוהי ןטסיװ-בלַאה םעד רַאֿפ ןטכורֿפ ןוא זַײּפש טלעטשעג
 -סורַא טנַאקעג -- ַאערעּפ רעקידמַאז רעד ןוֿפ ךיוא עבלעז סָאד ,גנַאֿפמוא ןיא
 זיא סע יװ ,טָאטש ַאזַא שטָאכ ןעױבֿפױא ןענָאק וצ ידּכ ,דלָאג ליֿפ ױזַא ןעּפמָאּפ
 -ירַאברַאב רעטכע טיפ טָאה ךרַארטעט רעד .סַאירעביט ץנעדיזער עַײנ ןַײז ןעוועג
 טָאה ןדִיי יד רַאֿפ :ליּפשילּפָאט ַא טליּפשעג טייקערטיכ רענעבירטעגכרוד רעש
 -ַארט רעשידִיי רעד ןוֿפ רעגנעהנָא רעַײרטעג ַא זיא רע זַא ,ןבעגעגסיוא ךיז רע
 ,ליּפשַײב םוצ ,טָאה רע .ץעזעג ןשידִיי ןוֿפ רעריֿפסױא רעקירעֿפײא ןַא ןוא עיציד
 רעדָא שטנעמ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןייק תועבטמ ענַײז ףיוא ןגערּפסיױא טזָאלעג טשינ
 טימ טריצַאב זיולב תועבטמ ענַײז רע טָאה סודרוה רעטָאֿפ ןַײז יו רָאנ ,היח ַא
 ןעגנַאז-ןרָאק יו ,דנַאל ןַײז ןוֿפ טײקרַאבטכורֿפ יד ןריזילָאגמיס סָאװ ,ןעגנונעכייצ
 -ץעזעג עשידִיי יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ןרעוו ןלעֿפעג וצ ידּכ ,רעמייב-ןטריבלייא ןוא
 םעד טיול םילשורי ןכוזַאב טֿפָא םיֿבוט-םימי יד ףיוא ךיוא טגעלֿפ רע .רעבעג

 חבזמ םעד טקיטעזעג ןוא שדקמ-תיב ןיא טסַאג רעטֿפָא ןַא ןעוועג ,גהנמ ןשידַיי
 טשינ ןטלַאהעג רע טָאה ץעזעג ןיא ךיוא .רעדניר ןוא ןסּפעש עטסטעֿפ יד טימ
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 ערענָאיצקַאער יד טימ רָאנ ,םיקודצ עטריזיליוויצ ןוא עטרעלקעגֿפױא יד טימ
 רעד ןיא ךיז יב רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד .רעשטַײטסיױא-ץעזעג ןוא רעקיטַאנַאֿפ
 ,לּכ-םדוק .דייה ןטכע ןַא ןוֿפ ןבעל ַא טריֿפעג ,טָאטשטּפױה רעַײנ ןַײז ןיא ,םייה
 ןשימנַײרַא טשינ םיא ךיז ןלָאז ייז זַא ,ךיז ןוֿפ טַײװ ךעלעדַיי יד ןטלַאה וצ ידּכ
 ףיוא טָאטשטּפױה עַײנ ןַײז ןעױבֿפױא טזָאלעג רע טָאה ,ןבעל ןטַאװירּפ ןַײז ןיא
 טרָא סָאד ןרעלקרעד ןצעזעג ערעייז טיול ןלָאז ןדִיי יד ידּכ ,תורֿבקה-תיב ןטלַא ןַא
 טָאה רע .טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןצעזַאב ןלעװ טשינ ךיז ןלָאז ןוא ןיירמוא רַאֿפ
 טגָאז ןעמ ,וכע ןוא הריט ןוֿפ רעיצינעֿפ ,רענָאלַאקשַא ,ןכירג עמערָא ןגױצַאב
 ןַײז ןיא טּפעלשעגֿפױנוצ ןֿפַאלקש עגעֿפָאלטנַא ןוא סרעלטעב טָאה רע זַא ,ןליֿפַא
 סָאד טלָאװעג טשינ ןבָאה ןענַאטרעטנוא עשידִיי ענַײז לַײװ ,רַאֿפרעד טָאטשטּפױה
 עיריס ןוא ןרעּפיצ ןוֿפ ןטסינָאלָאק טגנערבעג ןליֿפַא טָאה רע .ןטערטַאב טרָא
 ,רעזַײה ייז רַאֿפ טױבעגֿפױא ןיילַא ןוא רעצעלּפ-יוב טימ ןעקנָאשַאב ייז טָאה ןוא/
 "יוש טכַארבעגּפָארַא טָאה רע עכלעוו רַאֿפ ,ןרעטַאעט ,סמויזַאנמיג ,רעדעב-םיווש
 -נַײא ןליּפש עשיּפמילָא וליֿפַא טָאה רע .עיכָאיטנַא ןוֿפ ןרָאטַאידַאלג ןוא רעליּפש
 ךיז לָאז סע ידּכ ,טלעטשעגסיוא ןוַײרּפ עכיוה טָאה רע עכלעוו רַאֿפ ,טנדרָאעג
 ןוא ןעטַא ןוֿפ ,עירדנַאסקעלַא ןוֿפ שזַא םיא וצ ןעמוק וצ רעֿפױל-טעװ יד ןעניול
 טָאה ,סודרוה רעסיורג רעד ,רעטָאֿפ ןַײז יװ ױזַא -- ,טעטש עשיכירג ערעדנַא ןוֿפ
 ןוא רָאמרַאמ ןסַײװ סיוא לּפמעט ןטמירַאב םעד ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .טריֿפעג ךיז
 -ֿפיױא רעסייק םעד דוֿבּכל טכַארּפ ַאזַא טימ טָאה רע סָאװ ,סענמולָאק עכַײר טימ
 -עג ךעלעדִיי עמערָא יד ןבָאה ץלַא ףיוא .טָאטשטּפױה רעַײנ ןַײז ןיא טלעטשעג
 !ןבעג טלעג רעייז טזומ

 רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ טַאהעג ערע יד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ךיוא בָאה ךיא
 -יוצרעד טוג ןוא עטעדליבעג טסכעה ַא ןעוועג זיא סָאד ,הידורוה ,זיוה ןוֿפ עמַאד
 ןכלעוו ַײב ,רעדורב ןַײז ןוֿפ ןעמונעגוצ יז טָאה סַאּפיטנַא סודרוה .אתונורטמ ענעג
 -עג ,זעיציבמַא ןעוועג זיא עמַאד יד .םיור ןייק געוו ןַײז ףיוא טנגעגַאב יז טָאה רע
 -סיורַא טבערטשעג ךרַארטעט ןרַאֿפ טָאה ןוא םיור ןיא טֿפַאשטנַאקַאב עסיורג טַאה
 ןובשח ןֿפױא עירָאטירעט ןַײז ןרעסערגרַאֿפ וצ ןוא לוטיט-גינעק םעד ןעמוקַאבוצ
 .רעדירג ענַײז ןוֿפ

 -סוגיוא רעסייק םַײב ףיוה ןיא ןגיוצרעד ַאפירגַא רעדורב ריא טימ ךיז טָאה יז
 רעכיוה רעד ןוֿפ סעגירטניא עלַא ןיא טכָאקעגסיוא ןעוועג יז זיא רַאֿפרעד ןוא ,סוט-
 -ַאטשעג זיא יז .ןרעֿפס עטסכעה יד ןיא דנַײרֿפ טגָאמרַאֿפ ,םיור ןיא טֿפַאשלעזעג
 ןטייקכעלנעזרעּפ עטסכַײרסולֿפנַײא יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק רעקידנעטש ןיא ןענ
 -רעג ןוֿפ רעטכָאט רעד טימ ךיוא יװ ,ןירעסייק רעד טַימ ,טָאטשטּפױה רעד ןוֿפ
 -יגער יד ןיא ןליּפש וצ עלָאר עסיורג ַא ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,ַאניּפירגַא ,סוקינַאמ
 -עלעה יד ךרארטעט ןוֿפ ףיוה םעד ןיא טריֿפעגנַײא סָאד טָאה יז .ןזיײרק-סגנור
 עשימיור טימ ,ןֿפָאסָאליֿפ עשיכירג טימ ךיז טלגנירעגמורַא ,רוטלוק עשיטסינ
 וצ רעהעג סע סָאװ ,ץנַאלג ןוא טכַארּפ ןצנַאג םעד טימ ,סנירעצנעט ,רעליּפשיוש
 ןַײרַא ףיוה סכרַארטעט ןיא טכַארבעגּפָארַא טָאה יז .ףיוה ןכעלגינעק ןסיורג ַא
 ןרַאֿפ טריֿפעג טָאה רעכלעוו ,סואעמָאלָאטּפ ,קשמד ןוֿפ סוַאלָאקינ ןופ רעדורב םעד
 -סיוא זיא םיא סָאװ ,סעדער יד םיא רַאֿפ ןבירשעג ,ןטֿפעשעג-הכולמ יד ךרַארטעט
 רַאֿפ ךיוא טריֿפעג טָאה רע ,ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ ַײב ןטלַאה וצ ןעמוקעג

1311 



 טֿפָא ןענַײז טיבעג סכרַארטעט םעד ךרוד .םיור טימ ץנעדנָאּפסערָאק יד םיא

 ןענָאמֿפױא ןעמוקעג ןענַײז עטמַאַאב עכיוה ,רעריֿפ-לייח עשימיור ןעגנַאגעגכרודַא
 טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ףיוה סכרַארטעט ןיא עלַא יז ןענַײז --- ,ןרעַײטש יד
 -ַײװרַאֿפ ןבעגעג טָאה ןעמ .סמערָא ענעֿפָא טימ ןוא רעמינּפ עטסכעלדנַײרֿפ יד
 טכַארבעג טָאה'מ ןוא ןגעוו דוֿבּכ רעייז רַאֿפ ןקריצ יד ןיא ,ןרעטַאעט יד ןיא ןעגנול
 רעדָא רעריֿפ-ײמרַא עשימיור יד .רעסייק םעד דוֿבּכל ןעלּפמעט יד ןיא תונברק
 ןדעי ןוא םיור ןיא ןבעג ןסיוו וצ טנָאקעג ןבָאה רעטלַאהטַאטש ןוֿפ עטמַאַאב יד
 ,לקניוו-רוטלוק ןשימיור-שיכירג םעד ןגעוו -- טֿפרַאדַאב טָאה'מ ןעמעוו םענייא
 רעשידִיי ןוֿפ שינעטסיוװ רעד ןיא לזדניא ןַא יו ןֿפַאשעג טָאה ךרַארטעט רעד סָאװ
 םעד ןיא טליֿפ ןעמ סָאװ ,עביל ןוא טֿפַאשדנַײרֿפ רעשימיור רעד ןגעוו ,ַײרַאברַאב
 ,דרע רעלילג ,רעשידִיי רעקיאורמוא רעד ףיוא טײקדמערֿפ ןוא טֿפַאשדנַײֿפ ןוֿפ םי

 ןוֿפ רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ רעטערטרַאֿפ סלַא ךרַארטעט םַײב ןעמ טָאה ךימ ךיוא
 זיוה ריא רימ טָאה ןיכרַארטעט יד .סמערָא עטיירב טימ ןעמונעגֿפױא הדוהי
 לעווש יד ןטערטַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןוֿפ טכַאמעג שימייה
 טריֿפעג ןוא ןעמונעג םערָא ןרעטנוא ךימ טָאה יז .עילַאה-ןלַײז רעכעלרעה ריא ןוֿפ
 םעד ןיא ןעקנָאװשעגַײרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רענעטרעג עלוֿפטכַארּפ יד ןזַײװ רימ
 -רעסַאװ ענייש יד ,ערעזָא-תרנּכ רענעֿפילשעג זָאלג יו ,רעקיאור רעד ןוֿפ דנַאר
 ןצנַאלֿפ ןוא ןעמולב עשיטָאזקע ןשיווצ ןלעוווי יו טצעזעגנַײרַא ןרַאווורעזער

 בָאה ךיא ןעוו ,טלמונַא .ןגױלֿפעגמורַא ןענַײז לגיײֿפ עשילרעטסיוא עכלעוו ןשיווצ

 טָאה סָאװ ,ןעמלַאּפ-וחירי ןוֿפ עײלַא רעלוֿפטכַארּפ רעד ןיא טריצַאּפש ריא טימ
 ןיא טגָאזעג רימ יז טָאה ,ןטרָאג ריא ןיא ערעזָא רעד ןוֿפ גערב םעד טכַאװַאב
 :ןַײטַאל ןשימיור ןטסעב

 ,תורצוא-רוטלוק ענַײז ןוֿפ טַײװ וצ ,םיור ןוֿפ טַײװ וצ רימ ןענַײז רעדייל ---
 ןוֿפ טסַײג םעד רבדמ רעד ןוֿפ דנַאר םַײב ןטלַאהוצֿפױא ידּכ ,ץלַא ןעוט רימ רעבָא
 רַאֿפ רעגנערב-דײרֿפ ןוא :טכיל רעקיצנייא רעד זיא רעכלעוו ,סוינעג ןשימיור

 ,ןשטנעמ יד

 ריא ןוֿפ דניק ַא ,תימולש לרעטכעט ריא טלעטשעגרָאֿפ ךיוא רימ טָאה יז

 ןילַײרֿפ סָאד .ךרַארטעט ןוֿפ ףיוה ןיא טכַארבעגטימ טָאה יז סָאװ ,ןַאמ ןטשרע
 עשירעליּפש ריא .רָאי ןעצדןַײנ ַא יוו רעמ טשינ ןַײז טלַא טנָאקעג לָאמטסנעד טָאה

 ,עכעלגעװַאב עריא רעביא ןסָאגעג דליוו ךיז טָאה עילַאװכ-ןקָאל עטלזַײרקעג

 טקוקעגסױרַא ןבָאה ןטלַאּפש-רָאה יד ןשיווצ .סעציילּפ ןֹוא ןקַאנ עגנוי עקידרעטיצ
 יו ןעוועג זיא רעּפרעק ריא .ןגיוא-ןשריק עקיצנַאלג-ץרַאװש קיאורמוא רָאּפ ַא
 ןעזעגסיוא רעמ טָאה יז ןוא ,שיטסַאלע ןוא ךעלגעווַאב ,םַאזגיוב ףוג-ןעגנַאלש ַא

 ןגיוצעגנָא ענורטס ַא יו ןעוועג זיא רעּפרעק ריא .גנילגנִיי רעטגעלֿפעג טוג ַא יו

 עשיטסירעטקַארַאכ ַא -- טרָאװ ןייא טימ .ןגױבנלַײֿפ ףיוא םערָא ןקרַאטש ַא ןוֿפ
 "רענ טימ ,טריטלַאזקע שידִיי וצ ,שידִיי לסיב ַא רעדייל ,טייקנייש עשילַאטנעירָא

 "מוא עריא טימ ןעגנילק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ,טײקידרעטיצֿפױא רעשיאעוו

 -ּפָארַא ןטכעלֿפ-רָאה עריא טרַא ןשיבַארַא ןטיול ןבָאה סָאװ ,ןטנעמַאנרָא עקילייצ
 סיֿפ ןוא זדלַאה ,טנעה עריא ףיוא ןטנעמַאנרָא ליֿפ ןענַײז ךיוא ;טרעװשעג
 | ,ןעגנָאהעג
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 טרעֿפטנערַאֿפ רימ רַאֿפ אתונורטמ יד טָאה -- דליוו לסיב ַא ךָאנ זיא יז --
 ךעלטנגייא ךָאנ יז טָאה טנַײה זיב --- רעטכָאט ריא ןוֿפ טײקנֿפילשעג-טשינ יד

 רעטָאֿפ ריא ַײב טניואוועג ןבָאה רימ .ןסָאנעג טשינ גנואיצרעד עקידנעטשנָא ןייק

 -- עלענרַאס גנוי ַא יו דליוו ןסקַאװעג רימ יז זיא ,עטסיוו רעד ןוֿפ טימ רעד ןיא

 טימ ךיז טליּפשעג ןוא ּפָאק ןטלזַײרקעג ריא רעביא טעלגעג רעטכָאט יד יז טָאה

 טסיירטעג רעטומ יד ךיז טָאה -- ןרעוו שרעדנַא טעוװ טציא רעבָא -- ,ןקָאל עריא

 רענָאלַאקשַא ןֿפױא רעיצרעד ןשיכירג ַא טֿפױקעג ריא רַאֿפ רימ ןבָאה טציא --

 יד טימ ,ןטֿפַאשנסיװ עלַא ןיא שטנעמ ןטעדליבעגסיוא טסכעה ַא ,קרַאמ-ןֿפַאלקש

 ןוֿפ טכיזֿפױוא רעד רעטנוא ןייטש טצװ גנויצרעד ריא .ןרינַאמ עשיכירג עטסעב

 טימ טנגענַאב יאדווַא ךָאד ךיז טָאה ךרַאיליכ רעד .סואעמָאלָאטּפ דנַײרֿפ רעזדנוא

 םעד ןוֿפ רעדורב ַא זיא רע --- ץלָאטש טימ יז טגָאז -- רַאטערקעס:טַאטש רעזדנוא

 ןסיורג רעזדנוא ןטערטרַאֿפ טֿפָא ױזַא טָאה סָאװ ,קשמד ןוֿפ סוַאלָאקינ ןטמירַאב

 ךיז לרעטכעט ןַײמ טעװ גיוא טינעג ןַײז רעטנוא .סוטסוגיוא רעסייק ןרַאֿפ סודרוה

 -גַײרַא ןֿפרַאדַאב דלַאב טעוו ןילַײרֿפ סָאד םערָאװ ,רוטלוק רעשיכירג טימ ןעמעננָא

 עניילק יד .ןבעל ןשהכולמ ןיא עלָאר ַא ןליּפש ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןייג

 ,ךרַארטעט רעד ,ךעלמענ ,סוּפיליֿפ רעטעֿפ ריא ,ןירעשרעה ַא ןרעוו דלַאב טעוװ

 טלַא ןֹוא ,ךודיש ןֿפױא ןַײא ןרעג ןעייג ךיא ןוא ןַאמ ןַײמ .ריא וצ ךיז טנכדש

 ךיז ןשטנעמ טימ יװ ,ןסיוו ,דניק ןַײמ ,וטסֿפרַאדַאב ןיכרַארטעט עקיטֿפנוקוצ

 ...לרעטכעט םוצ ךיז קידנדנעוו ,טקידנערַאֿפ יז טָאה --- .ןייגוצמוא

 -עג טשינ ןיוש סַאּפיטנַא ןוֿפ ףיוה ןיא טרָאד ךיז טָאה ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 טשינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא ָאי געמ ןעמ סָאװ :ןצעזעג עשידִיי יד טימ טעינָאמערעצ

 טשרע ןוא .ןעוועג טרָאד זיא רעכוק רעשירדנַאסקעלַא רעקיסַאלקטשרע ןַא .ןסע

 -- ! רעקיזומ יד ,סנירעצנעט ןוא רעצנעט:ןֿפַאלקש יד ,ןסע םַײב ןעגנולַײװרַאֿפ יד

 ,ףיוה ןיא גינעק ןשידִיי ןייק ַײב טשינ ךיז טניֿפעג ןעמ זַא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה ןעמ

 "ימיור רעטסעב רעד ןיא רָאנ ,ןרַאברַאב ןשיווצ ץניװָארּפ רענעֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא

 סָאד טרענעשרַאֿפ קשמד ןוֿפ סואעמָאלָאטּפ טָאה ךָאנ וצרעד .טֿפַאשלעזעג רעש

 -יֿפטױא עשיטסיֿפָאס ענַײז טימ ןוא ןכערּפשעגי עשיֿפָאסָאליֿפ ענַײז טימ טַײײצלָאמ

 עלַא יד ןענַײז םעלַא ךָאנ לַײװ ,ןלייצרעד ןוֿפרעד ליֿפ טשינ לע ךיא .ןעגנור

 טרָאד .קילַײװגנַאל ןֿפױז-ןַײװ ןוא ץנעטדןֿפַאלקש ןשיווצ ןכערּפשעג עשיֿפָאסָאליֿפ
 םעד טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז לָאמַא ךָאנ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיוא ךיא בָאה

 ,רעליּפש-לֿפרעװ ןוא רעכַאמ-תוֿבוח ןקיטציא ןוא גינעק ןשידִיי ןקידרעטעּפש

 ,סַאּפיטנַא סודרוה רעגָאװש ןוא רעטעֿפ ןַײז ַײב טסַאג וצ ןעוועג זיא רע .ַאּפירגַא

 עסיורג טכַארבעגנַײרַא טָאה סָאװ ,עלעטש עטוג ַא ןעמונרַאֿפ טָאה רע ןעמעוו ַײב

 רעד ליֿפיװ רעבָא .קרעמ יד רעביא רעעזֿפױא ןַא ןעוועג זיא רע ,ןטֿפנוקנַײא

 רעלילג עמערָא יד ןוֿפ טסערּפעגסױא טשינ טָאה ַאּפירגַא טַארקָאטסירַא רעשידִיי

 שיײלֿפ ליֿפיװ ,סנקירביא) קיצניװ ןעוועג ץלַא םיא זיא ,רענטרעג ןוא סרעמרַאֿפ

 -יורג יד טעשזירגעג ןיוש ןבָאה סע ןכלעוו ןוֿפ ,ןייב םעד ףיוא ןציז טנָאקעג טָאה

 לָאמטסנעד ןיוש טָאה ַאּפירגַא ץנירּפ רעשידִיי רעד .(? ךרַארטעט רעד ןוא םיור ,עס

 יװ רָאנ ,רעקיטֿפנוקוצ ַא יו טשינ טבעלעג ןוא בַאטש ןסיורג ַא ךיז םורַא טַאהעג

 ןיא גנואיצרעד ןַײז ןוֿפ סוסקול ןטסכעה םעד וצ טניואוועג .רעשרעה רעקיטציא ַא

 רע ליֿפיװ ןוא .טלעג ןיא טקיטיונעג ךיז דימּתי רע טָאה ,ףיוה סוטסוגיױא רעסייק
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 ענַײז ןוֿפ -- טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ןעמעוו ַײב ,טכַאמעג תוֿבוח ןייק טשינ טָאה

 רעשימיור רעד ןוֿפ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסכעה יד וצ זיב ,ןָא טַײלסדנַאל עמורֿפ

 קיצניװ ץלַא םיא זיא -- ,דנַײרֿפ ענַײז ןעוועג עלַא ןענַײז עכלעוו ,עירעּפמיא

 ןוֿפ ,ךרַארטעט םעד ,רעטעֿפ ןוא רעגָאװש ןַײז וצ ןעמוק טֿפָא טגעלֿפ רע .ןעוועג

 .(! ןטעברַא טזומעג ןבָאה םירעוּפ רעלילג יד ץלַא סָאװ ףיוא) ןגרָאב טלעג םיא

 ַאּפירגַא טימ טַאהעג ןיוש ךיז בָאה ךיא .טנעקעג טוג ךעלטנגייא ךיז ןבָאה רימ

 ןיא ךיוא ,עירָאזעצ ןיא ןטײקכעלרעַײֿפ עלעיציֿפָא ַײב טנגעגַאב לָאמ עקינייא

 טזַײװ ,ןעוועג ןיב ךיא ,טנעקרעד טשינ לָאמ ןייק רעבָא ךימ טָאה רע .עיכָאיטנַא

 ןיא) סולָאּפַאענ ןיא .ןקרעמַאב ךימ לָאז ץנירּפ רעשידִיי רעד זַא ,ןיילק וצ סיוא

 טַאהעג ךיא בָאה ,ענערַא רעשימיור רעד ףיוא ןגעיעג-דרעֿפ יד ַײב ,(ןורמוש

 ַא ןעוועג זיא ַאּפירגַא ץנירּפ רעד .סױטשנעמַאזצ םעניילק ַא םיא טימ טלמונַא

 -נַײא טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד ןעוו לָאמ סעדעי ןוא ,רעליּפש רעכעלטֿפַאשנדיײל

 יד .רעלעטשנַײא עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג ץנירּפ רעד זיא ,געיעג-דרעֿפ ַא טנדרָאעג

 "טסָאק וצ ןעוועג זיא גרעב עשינורמוש יד ןוֿפ לעּפַאק םעד ףיוא ענערַא עכעלרעה

 ,ןצַאלַאּפ ליֿפ עריא טימ ןטלַאהסיוא ןענָאק יז לָאז רָאטַארוקָארּפ רעד זַא ,רַאב

 -ַארטסינימדַא רעודנוא ַײב ןיוש ןעמ טָאה רעדייל .ןעלּפמעט ןוא ןעײלַא-ןלַײז

 ןעו ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רעבָא ,סעדייבעג יד ןקיסעלכַאנרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא עיצ

 ,עיכָאיטנַא ןוֿפ רעדָא םיור ןוֿפ טסעג עקידוֿבּכב טַאהעג טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד

 ןגעיעג-דרעֿפ ,ןליּפש עשיטעלטַא ךוזַאב רעייז דוֿבּכל טנדרָאעגנַײא טרָאד רע טָאה

 טלַײװגנַאלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ַאּפירגַא ץנירּפ רעד .ןֿפמַאק-ןרָאטַאידַאלג ןוא

 ,טמַא ןכעלגינעק ןַײז טימ ךיז טגָאלּפעג ןוא הירֿבט ןיא רעגָאװש ןַײז ןוֿפ ףיוה ןיא

 ךיז טָאה סָאװ טייהנגעלעג עדעי טכוזעג טָאה ,םיא ַײב ןעמונרַאֿפ טָאה רע סָאװ

 .רעמיור יד טימ ןעמוקוצֿפױנוצ ךיז ידּכ ,טכַאמעג רָאנ

 ,ענערַא רעד ףיוא ןגָאי טלָאזעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעבַײרט:ןגָאװטַיײר יד ןשיווצ

 ,סוליֿפָאעט דנַײרֿפ ןַײמ ,לודג ןהֹּכ ןטסטלע ןוֿפ רעדניק יד ןענוֿפעג ךיוא ךיז ןבָאה
 ךיא .והיתּתמ רעדורב ןַײז ןוא ,רעקנעל-ןגָאװ רעטלושעג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ףיוא -- ַאּפירגַא ץנירּפ רעד ןוא ,סוליֿפָאעט דנַײרֿפ ןַײמ ףיוא טלעטשעג בָאה

 ןיא םיא טימ ןעוועג זיא ןוא טריזירָאװַאֿפ טָאה רע ןכלעוו ,והיתּתמ רעדורב ןַײז

 ,ןטירָאװַאֿפ ערעזדנוא ַײב ןענַאטשעג עדייב ןענַײז רימ .ןעגנואיצַאב עכעלדנַײרֿפ

 סרעקנעל-ןגָאװ יד טומ ןבעגעגוצ ןוא דרעֿפ עקיסַאר עקידלודעגמוא יד טכַארטַאב

 רעד טָאה ,דנַײרֿפ ןַײז ַײב ןקעוו וצ שזַארוק רעמ ידּכ .טעוועג ןוֿפ רעֿפײא ןיא

 סָאװ ,ךיא .עמוסידלָאג עכיוה ַא ףיוא טעוװעג סָאד טגָאיעגֿפױרַא ץנירּפ רעשידִיי

 -רַאטש-לוקסומ סנעמעוו ,סוליֿפָאעט דנַײרֿפ ןַײמ ןוֿפ גיז ןיא ןעוועג רעכיז ןיב'כ

 רעסיורג רעד ןיא ןעוועג רעכיז טשינרָאג ןיב'כ רעבָא ,טנעקעג טוג בָאה ךיא טייק

 ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא שירעדנעװשרַאֿפ ױזַא טָאה ץנירּפ רעשידִיי רעד סָאװ ,עמוס

 טָאה ץנירּפ רעד .טלעג סערַאב ,טרָאװ ַא טָאטשנַא ,טגנַאלרַאֿפ בָאה ,טעוועג םעד
 .טקנוּפ ןכַאװש ַא ןיא טרירעגנָא בָאה ךיא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .טקידיײלַאב ךיז

 :ןגָאז טלָאזעג טָאה סָאװ ,קילב ןקידנטכַארַאֿפ ַא טימ ןטסָאמעגּפָא ךימ טָאה רע

 -עג טָאה רע ןוא *? טרָאװ ןַײמ ןיא ןעלֿפיײװצ וצ טגַאװ סָאװ ,רעד סָאד זיא רעוו;

 ; דנַײרֿפ ןקידנעייטשנבענ ַא וצ גנוקרעמַאב ַא טכַאמ
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 ןיא ףיונוצ ךיז טמוק ןעמ ןעמעוו טימ ,טנַײה רעמ טשינ ןיוש טסייוו ןעמ ---

 יייא ןדעי טָאה ןעמ ,ןעוועג שרעדנַא סע זיא לָאמַא ;טֿפַאשלעזעג רערעכעה רעד

 !טנעקעג ,טֿפַאשלעזעג רעד וצ טירטוצ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,םענ

 ךיא ןוא רעֿפטנע ןייק ןבילבעג קידלוש טשינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,םיא ןיב ךיא

 : טגָאזעג קירוצ םיא בָאה

 ןענעגער טנַײה ,דלָאג טימ טנגערעג סודרוה זיוה ןוֿפ ןצנירּפ יד ןבָאה לָאמַא ---

 ...!ןעלסקעוו עטנַארוק טשינ טימ ייז

 ךיז טָאה ץנירּפ רעד .גנומיטש עטנַאּפשעג ַא זדנוא ןשיווצ ןרָאװעג זיא סע

 ,רימ ףיוא ץרַאה זייב ַא ןגָארטעג רע טָאה ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ .טעוועג ןוֿפ טגָאזעגּפָא

 "רעד טשינרָאג ,סַאירעביט ןיא ,לָאמסָאד ךימ רע טָאה ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז

 טָאה -- ?!םילשורי ןיא ךרַאיליכ ַא ךיז טניֿפעג סע זַא ,טסואוועג טשינרָאג, .טנעק

 םיא רַאֿפ ךימ טָאה יז ןעוו ,ןיכרַארטעט רעד ,רעטסעווש ןַײז טרעֿפטנעעגּפָא רע

 ,טכיזעג טגנילַײװגנַאלרַאֿפ טניוטשרעד ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא ,טלעטשעגרָאֿפ
 בָאה ךיא .טכַארטַאב ךימ ןוא גיוא םוצ טגיילעגוצ ,דגַארַאמש ןַײז ןעמונעגסױרַא

 וצ ךַײא ןגינעגרַאֿפ סָאד טַאהעג ןיוש בָאה ךיא, :טרעֿפטנעעגּפָא ףיורעד םיא

 טָאה רע ."סולָאּפָאענ ןוֿפ ענערַא רעד ףיוא געיעג-דרעֿפ ןֿפױא ןענרעל-ןענעק

 ענעגיוצרעד-ליואוו ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,רעבָא רעטסעווש יד .טנָאמרעד םיוק ךיז

 לָאמ סָאד ךיוא טָאה ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןרירװענַאמ וצ טסואוועג ןוא עמַאד

 : ךַאז יד טעלגרַאֿפ

 ןוֿפ ןַאמ-סגנואיורטרַאֿפ רעד ,סוילענרָאק ןַאמטּפיױה רעד זיא סָאד ,ַאּפירגַא --

 ! סוטַאליּפ-סויטנָאּפ
 -טעט םעד טָאה רע .ץנירּפ םעד ,טַאהעג ןרעג טשינ םיא ןעמ טָאה ,סנקירביא

 סעּפע ןעוועג טלָאװ רע יוװ רָאנ ,ןָאזרעּפ עכעלגינעק ַא יװ טשינ טלדנַאהַאב ךרַאר
 רעסיורג רעד ןוֿפ שרוי רעכעלנעמ רערעטלע רעקיצנייא רעד ,סקיטרעוורעדנימ

 סעבָאב ןַײז ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע רעכלעוו ןוֿפ החּפשמ-םיאנומשח רעשינסחי

 -יט רעסייק ןוֿפ דנַײרֿפ-טנגי רעד :םירמ רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעד ,דצ

 ענַײז ןוֿפ דנַײרֿפ רעד ןוא ,ןברָאטשעג גנוי זיא רעכלעוו ,ןוז ןקיצנייא סעסוירעב

 -דנעטשרַאֿפ רע טָאה --- סוידוַאלק ןוא ַאלוגילַאק ,רעדניק !סוקינַאמרעג ,סרעטעֿפ

 -רַאֿפ טימ ךרַארטעט ןֿפױא טקוקעגּפָארַא ןוא ליֿפ רעייז ךיז ןוֿפ ןטלַאהעג ,ךעל

 "וצוצ ןסעגרַאֿפ טשינ רע טָאה ,םיור טנָאמרעד טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי .גנוטכַא

 רָאלק יוװ ךָאנ רעמ ןוא ?סוידוַאלק דנַײרֿפ ןַיימ, ,?ַאלוגילַאק דנַײרֿפ ןילמ, : ןגייל !

 סוירעביט רעסייק רעד זַא -- ךיז טײטשרַאֿפ ,ענימ ַא טימ -- ןרעהוצנָא ןבעגעג

 ןוֿפ םענייא ןלַאֿפוצ לָאז טֿפַאשרעה עשימיור יד ,טַײצ זיא סע זַא ,גנַאל וצ טבעל

 ןטַײצ ערעדנַא ןביײהנָא ךיוא םיא רַאֿפ ךיז ןלעװו לָאמטסנעד ,דנַײרֿפ ענַײז

 ךיז טמיר רעכלעוו ,טַארקַאטסירַא ןשידִיי םעד טַאהעג דנִיײֿפ םיא בָאה ךיא

 -לעוו ןוא טֿפַאשלעזעג רעשימיור רעטסכעה רעד ןיא ןטֿפַאשטנַאקַאב ענַײז טימ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא קיטילָאּפ רעשימיור רעד ןיא טכָאקעגסיוא ןעוועג זיא רעכ

 -דנַײרֿפ ןַײז ןצעזרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טַײלֿפױה יד טימ ןריגירטניא

 ןוא הדוהי ןוֿפ גינעק ןרעוו וצ טכיזסיוא ןַײז ןוא םירסק עקיטֿפנוקוצ טימ טֿפַאש

 ַא יװ ןצנַאג ןיא ןיוש רע טָאה ןעזעגסיוא .לארׂשייץרא ץנַאג רעביא רָאג רשֿפא

 -גור ַא טימ ,סעסנָאװ יד טלָאגעג ,ןגָארטעג טשינ דרָאב ַא ןוֿפ ןמיס ןייק ,רעמיור
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 טיול ,ךיז טליּפשעג ןוא ןַאמלדַא רעשידַיי רעד ,ןסעזעג רע זיא םינּפ קישײלֿפ קיד
 ,דגַארַאמש םענעֿפילשעג ַא טימ ,ןטַארקָאטסירַא עשימיור יד ןוֿפ ןָאסַאֿפ םעד
 . -ַאב ןוא ןגיוא ענַײז ןוֿפ םענייא וצ ןגָארטוצ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טגעלֿפ רע ןכלעוו
 טָאה רימ .ענימ רעקיטליגכַײלג ,רעטלַײװגנַאלרַאֿפ טימ גנובעגמוא ןַײז ןטכַארט

 -סיסקע םיא רַאֿפ טשינרָאג טלָאװ ךיא יו ,ןעקנָאשעג טשינ קילב ןייק לָאמוצ רע
 רע .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ ךיוא עבלעז סָאד ,טריט
 ןטימניא טַײצלָאמ סָאד טזָאלרַאֿפ ,עלַא ןוֿפ סנטַײװ רעד ןוֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה

 טוג ךיז בָאה ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .טעקנַאב ןוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא ןוא ןענירעד
 ןוא ןבעל גנַאל סרעסייק ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ענַײז ןבירשרַאֿפ רעוא ןרעטניה
 ךיא ,ןיינ .ףרַאדַאב ןעמ ןעמעוו רעטעּפש ןסיוו טזָאלעג ןוא ,טֿפַאשרעה רעגנַאל
 רַאֿפרעד .ןטשרע םעד ַאּפירגַא גינעק ןשידִיי רעַײא ,טַאהעג ביל טשינ םיא בָאה
 עקידנצייר עטנעגילעטניא ןַא רַאֿפ סָאװ !ןרע ענַײמ עלַא --- הידורוה רעטסעווש ןַײז
 ריא רַאֿפ ןטעברעביא ןייא ןיא ,ןריזומא ןייא ןיא ךימ ןטלַאהעג טָאה יז !ןָאזרעּפ
 ןָאק סָאװ ,סוסקול סמיור וצ טניואוועג --- ךָאד טסייוו ריא, .גנוטלַאה סרעדורב
 טקילַײװגנַאלרַאֿפ רע זיא ? ץניװָארּפ רענעֿפרָאװרַאֿפ רעד ןיא זדנוא ַײב ןוט ָאד רע
 יד ןטעלגרַאֿפ ןוא ןרעֿפטנערַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה --- "טריטיריא ןוא
 .רעדורב ריא ןוֿפ ןרעלעֿפ עשיטקַאט

 ןעגנערברַאֿפ וצ ןרעוו וצ ןדַאלעגנַײא דוֿבּכ םעד טַאהעג ךיא בָאה סנקירביא
 טָאה רע סָאװ ,רווכמ סָאלש-גנוטסעֿפ ןַײז ףיוא עילימַאֿפ ןַײז ןוא ךרַארטעט ןטימ
 ןבילקעג ךיז טָאה רע .ַאערעּפ ץניווָארּפ ןַײז ןיא ,חלמה םי טַײז רענעי ףיוא טַאהעג
 ענַײז ןוֿפ זַײרק ןגנע םעד ןיא גָאט-סטרובעג ןַײז ןוֿפ ֿבוט-םוי םעד ןרעַײֿפ וצ ָאד
 ערע יד טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו וצ ,דנַײרֿפ עטנעָאנ ןוא רעדילגטימ-עילימַאֿפ
 | .ןרעוו וצ טלייצעג

 ךייה רעקיטכעמ ריא טימ טָאה ןוא גרַאב ןכיוה ַא ףיוא ןגעלעג זיא רווכמ
 סעילַאװכידמַאז עריא טימ טָאה סָאװ ,עטסיוו רעטַײװ רעד ףיוא טקוקעגּפָארַא
 ַײב טרַאה ןענַאטשעג זיא רווכמ .גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ ןרעיומ יד ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז
 סכרַארטעט ןוֿפ עירָאטירעט יד ןגעלעג זיא סע ואוו ,עיכַארַא ןוֿפ ץענערג רעד
 רע זיא אנוׂש ַא .גינעק רעשיבַארַא רעד ,אנוׂש ןקיטציא ןוא רעווש ןקידרעִירֿפ
 -ַארַא ןוֿפ רעטכָאט יד ,ױרֿפ עטשרע ןַײז טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ ןרָאװעג םיא
 -וצֿפיורא רעווש ןעוועג זיא סע .הידורוה רעד ףיוא טשיוטעגסיוא ,גינעק ןשיב
 ןצנַאג ןטימ ,ןטצוּפַאב-ךַײר רעזדנוא ףיוא ךיז ןבָאה רימ ,גנוטסעֿפ רעד וצ ןעמוק
 ןעלזייא ,ןעלמעק ןוֿפ ןַאװַארַאק ןטעטַאטשעגסיױוא טייקכעלמעוװקַאב ןוא טרָאֿפמָאק
 סָאװ ,גרַאב ןקידנגַײטשַאב-רעוװש םעד ףיוא גָאט ןצנַאג ַא טּפעלשעג ,ןעלומ ןוא
 ַא יו .רענייטש עטנערבעגנעמַאזוצ סיוא רָאנ ,דמַאז סיוא טשינ ןענַאטשַאב זיא
 ןוא טנגעג עצנַאג יד ןעגנַאגעגכרודַא טלָאװ גרַאב ןקידנעַײּפש:-רעַײֿפ ַא ןוֿפ עווַאל
 -ץרָא ןַא טָאה ואוו טשינ ואוו רָאנ ,גנוצָארּפש עדעי ןוא לזערג סעדעי טקעלעגּפָא

 ןבָאה טרָא סָאד ,רענייטש יד ןשיוװצ טריֿפעג ןבעל קידעכעטש ןַײז סוטקַאק רעמ
 ַא ןעוועג לָאמַא סע זיא עיצידַארט רעייז טיול ןוא ,םודס ןֿפורעג ןדִיי יד עקַאט
 עריא ןוֿפ דניז יד רעביא דנַאל סָאד ןטלָאשרַאֿפ טָאה טָאג רָאנ ,טנגעג ערַאבטכורֿפ
 ,דמַאז קישַא ןיא ןוא רענייטש עטנערברַאֿפ ןיא סע טלדנַאװרַאֿפ ןוא רעניואוונַיײא
 ןוא ןייטש ןטקַאהעג סיוא גנוטסעֿפ יד ןענַאטשעג זיא גרַאב ץיּפש םעד טָא ףיוא
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 ףיירטש םעד ןעזעג ןעמ טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ .םורַא רבדמ עצנַאג יד טשרעהַאב
 -רעגנַײװ ןוא ןטריבלייא ,רעמייב-לטייט עטעֿפ יד ןוֿפ סנירג ןקידנשירֿפרעד ןוֿפ
 -רַאֿפ ןוא חלמה םי ןוֿפ טַײז ןייא ןעמונעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,וחירי ןוֿפ רענעט
 רעצנַאג רעד רעבָא ,ןַײרַא לָאט-ןדרי םעד ןיא ןדרי ןוֿפ גנעל רעד טימ ךיז ןריול
 -רַאֿפ םינּפ טסיװ ַא ןיא גיוא קידלקניֿפ ַא יו ,ןבָארגעגנַײא ןסעזעג זיא חלמה םי
 טָאה גנוטסעֿפ רעד ףיוא ןביוא טרָאד .םורַא רבדמ םעד ןוֿפ דנַאר םעד ןיא ,טצעז

 לטנַאמ םענעגנואווצעגֿפױרַא םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא ךרַארטעט רעשידִיי רעד
 ןיא טמיוצעגנַײא ןטלַאהעג םיא טָאה בַײװ ןַײז ןכלעוו טימ ,רוטלוק רעשימיור ןוֿפ
 -ַאיזַא רעתמא ןַא יװ טױיֿפעגֿפױא ךיז רע טָאה ָאד .הירֿבט ןיא ,טָאטשטּפױה ןַײז
 ןַײז טַאהעג ָאד טָאה רע .רוטַאנ רעטמיוצעגמוא רעצנַאג ןַײז ןיא ןַאריט רעשיט
 ןוא ןֿפַאלקש עקילייצמוא טימ ,רעבַײוװ-סבעק רועיש ַא ןָא טימ םערַאה ןשיבַארַא
 םיא טָאה ,גינעק ןשיבַארַא ןוֿפ רעטכָאט יד ,בַײװ שיבַארַא ןַײז סָאװ ,סניֿפַאלקש
 טשינ ןוא ןבעל דליוו טכע ןַא טריֿפעג ָאד טָאה רע .הנותח רעייז וצ ןעקנָאשַאב
 ךיז ףרַאדַאב רע, .טסעג ענַײז רַאֿפ ןוא בַײװ לערוטלוק ןַײז רַאֿפ ךיז טרינעשז
 -ֿפױא שינעדנעטשרַאֿפ-טלעװ ריא טימ הידורוה עגולק יד טָאה -- ". ..ןבעלסיוא
 טרָאד םישדח רָאּפ ַא זיא רע ןעוו, .ןוטעג לכיימש ןקיצרַאה-טוג ַא ןוא טרעלקעג
 ,ערעֿפסָאמטַא רעלערוטלוק ַא ןיא ,ןשטנעמ עטריזיליוויצ ןשיווצ ץַאלַאּפ ןיא ןטנוא
 ןשירַאברַאב ןַײז ןיא געט רָאּפ ַא ףיוא ןעמוקֿפױרַא זומ רע ןוא גנע םיא טרעוו
 ליֿפיװ ,רעבַײװ-סבעק ליֿפ ױזַא ןבָאה רע ןָאק ָאד .ןזָאלוצֿפױא קירטש עלַא סָאלש
 ןשיװצ קיאעֿפ ןוא טליטשעגנַײא ,ןסַאלעג רעדיוװ רע טרעוו ןַאד ,רָאנ ליוו רע
 .ןעניֿפעג וצ ךיז ןשטנעמ

 ןטלַאהעג לָאמטסנעד ןעמ טָאה גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ רעלעק-שינגנעֿפעג םעד ןיא
 -סעיַאמ רַאֿפ ןטלַאהעג טרָאד םיא ןעמ טָאה ךעלטנגייא ,םענעגנַאֿפעג ןשיטילָאּפ ַא
 -עווש ליֿפ ַא ןעוועג זיא ןכערברַאֿפ ןַײז ןוֿפ רוטַאנ יד רעבָא ,גנוקידיײלַאב-טעט
 רעד םערָאװ ,גנוקידיײלַאב-טעטסעיַאמ עכעלנייוועג ַא יו רעכעלרעֿפעג ןוא ערער
 יד ילב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא ןוא טֿפַאשרעגנעהנָא עסיורג ַא טַאהעג טָאה ןַאמ
 סָאד .איֿבנ ַא רַאֿפ טכַארטַאב םיא ןבָאה עכלעוו ,ןסַאמ עדנסיוומוא ןוא עוװָיַאנ
 רע טָאה יװ ,רעייסע עשיטַאנַאֿפ ןוא ענעגושמ ענעי ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ןעוועג זיא
 ןעוועג עקַאט זיא סָאד ,ןֿפורעג םיא ייז ןבָאה ליבטמה ןנחוי ,ָאי ? ןסייהעג סָאד
 ךרַארטעט ןרָאֿפ ןעמוק וצ טגַאװעג טָאה רעכלעוו ,גנילטסיוו רעשיטַאנַאֿפ רעד טָא
 רעדורב ןַײז ַײב ןעמונעגוצ טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד ןטלעש ןוא ןעלדיז םיא ןוא
 ןוא ןעמענ ערענידרָא טימ ןֿפורעגנָא רע טָאה עמַאד עגידריוונרע יד ; ױרֿפ יד
 טַאהעג לָאמַא ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,ןיגינעק רענעסַאלעגסיוא ןַא טימ יז ןכילגרַאֿפ
 טָאה סע ןוא ,טגָאזעגנָא ףוס ןטכעלש ַא טָאה איֿבנ ַא סרעייז רעכלעוו ףיוא ןוא
 ןעגנַאֿפעג םיא ןעמ טָאה ךרַארטעט ןוֿפ לעֿפַאב ןֿפױא .ןרעוװ םיוקמ טלָאזעג עקַאט
 חלמה םי ןיא ךיז טסיג ןדרי רעד ואוו ,וחירי ןבעל ,עטסיוװ רעד ןיא ןעמונעג
 ןֿפורעג קלָאֿפ סָאד רע טָאה טרָאד ןוא טַאהעג ריטרַאוק ןַײז רע טָאה טרָאד .ןַײרַא
 ,גנוטסעֿפ רעד ףיוא טכַארבעג ןוא טדימשעג ןטייק ןיא םיא טָאה ןעמ .ךיז וצ
 זיא ,ןַאריט רעדעי יו .רעלעק-סגנוטסעֿפ םעד ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ואוו
 ןײגַאב וצ ךיז טַאהעג ארומ טָאה רע ,שיבױלגרעבַא ןעוועג ךרַארטעט רעד ךיוא
 ,טֿפַארק עשיאיֿבנ ַא ןבירשעגוצ טָאה קלָאֿפ סָאד ןכלעוו ,ןַאמ םעד ןגעק טכעלש

157 



 ,רעטַײװ רעד ןיא ןעגנַאֿפעג ןטלַאהעג םיא רע טָאה ,ןכַאמ וצ ךעלדעשמוא םיא ידּכ

 יד םיא רעביא ןריֿפוצסױא ךיז טלַײאעג טשינ ןוא גנוטסעֿפ רעקידנגיל-טסיוו

 ,םידימלּת ענַײז גנוטסעֿפ רעד ןיא םיא וצ טזָאלעגוצ וליֿפַא טָאה רע .עיצוקעזקע

 ןיב ךיא יו ןוא .ערעל עשיטַאנַאֿפ ןַײז טנרעלעג רעטַײװ טָאה ןנחוי עכלעוו טימ

 םיחולש טקישעגסױרַא סױרַא הסיֿפּת רעד ןוֿפ וליֿפַא ןנחוי טָאה ,ןרָאװעג רָאװעג

 יַײרֿפ עלַא הסיֿפּת רעד ןיא טַאהעג טָאה רע .ערעל עכעלרעֿפעג ןַײז ןקידערּפ וצ

 רע ןכלעוו ,רעקיטַאנַאֿפ םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה ךרַארטעט רעד לַײװ ,ןטייה
 .איֿבנ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה

 וצ גנוצעשגנירג ןעזעג ןַאמ ריא ןוֿפ גנולדנַאה רעד ןיא ,טָאה ןיכרַארטעט יד

 -יגער ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ןוא ,דוֿבּכ ריא ןוֿפ גנוקירעדינרעד ַא ,ןָאזרעּפ ריא

 ,ךעלרעֿפעג רעייז רַאֿפ טײקכַאװש סכרַארטעט םעד טכַארטַאב סערעטניא-סגנור

 ןָאק רערעטסעל-טעטסעיַאמ םעד ןוֿפ ףָארטש ענעגױצעגּפָא-גנַאל יד םערָאװ

 רַאֿפ גנוצעשגנירג ַא -- רעגרע ךָאנ סָאװ ןוא ,סרעכַאמכָאנ קלָאֿפ םַײב ןֿפורסױרַא

 ,וויטָאמ ַא ,םעטסיס-רעשרעה ןצנַאג ןרַאֿפ ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריגער יד

 -רָאֿפ רָאלק רעטעּפש סָאד בָאה ךיא .טמיטשעגוצ ןצנַאג ןיא בָאה ךיא ןכלעוו וצ

 ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד טכַאמעג רָאלק ךיוא םיא ,ךרַארטעט םעד רַאֿפ טגיילעג

 ןייר ַא זיא ןינע רעד וליֿפַא ןעוו, : טגָאזעג םיא וצ בָאה ךיא .ןינע םעד ןיא םיור

 ןוֿפ רעבָא רימ ןזומ ,ךרַארטעט ןוֿפ עיצקידסירוי רעד ןיא טגיל ןוא רעלַאקָאל
 רעקידנריטסיסקע רעד רַאֿפ רַאֿפעג ַא רַאֿפ ןטכַארטַאב סע טקנוּפדנַאטש ןשימיור

 רעסָאװ בילוצ ןַײז סע געמ ,טֿפָארטשַאבמוא ןבַײלב רעכערברַאֿפ ביוא ,גנונעדרָא

 גנוריֿפסױא עלענש ַא ךרַארטעט ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ בָאה ךיא ןוא ."וויטָאמ טשינ זיא'ס
 ליבטמה ןנחוי רעד יװ ,רעכערברַאֿפ ןכעלרעֿפעג ַאזַא ןוֿפ עיצוקעזקע רעד ןוֿפ
 בָאה -- ,ןצעזעג יד ןיא גנוקיסעלכַאנרַאֿפ ןייק ןזָאלוצ טשינ ןָאק םיור .ןעוועג זיא

 יד ןרעטש וצ ןַײז לולע ןָאק סָאד -- טכַאמעג רָאלק טשריֿפ ןשידִיי םעד ךיא

 יור עכעלטנֿפע
 זיא רעכלעוו ,סואעמָאלָאטּפ ךיוא ,טקנַאדעג קיצרַאה רימ טָאה ןיכרַארטעט יד

 "נוא .ןדנטשרַאֿפנַײא ןעוועג רימ טימ זיא ,ךרַארטעט ןוֿפ רעבעגטַאר רעד ןעוועג
 טָאה ךרַארטעט רעד ,ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאֿפעג רעבָא ןענַײז רעטרעוװ ערעזד
 -עג ןַײז ןגעק ךערברַאֿפ ַא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוװ ,ָאד אקווד ךיז
 ןבעגעגנָא טָאה רע .לזייא טרַאּפשעגנַײא ןַא יו טלעטשעגנגעקַא ,ןָאזרעּפ רעטניורק
 יד רע זומ ,קלָאֿפ ןיא גנוגערֿפױא יד ןדַײמוצסיוא ידּכ : ןויטָאמ עשילרעטסיוא
 ןַאמ םעד ןוֿפ טעטירַאלוּפָאּפ יד ןעוו ,טַײצ עסיוועג ַא ףיוא ןגײלּפָא עיצוקעזקע
 זַא ,טסואוועג רעבָא ןבָאה רימ .ןשָאלעגסיוא ןרעוו ןגַײװש גנַאל ןַײז ךרוד טעוו
 . ףַאמ םעד רַאֿפ ארומ רע טָאה ץרַאה ןיא ךעלרעניא זַא ,ץוריּת ַא רָאנ זיא סָאד
 רעד ןיא םערָאװ .טכַאמ עכעלטעג וצ טבַײרש רוטַאנ עשיבולגרעבַא ןַײז ןכלעוו

 ,קלָאֿפ ןַײז יו רַאברַאב רעבלעז רעד ןעוועג רוטַאנ ןַײז ןיא ךרַארטעט רעד זיא ןתמא
 ךרַארטעט רעד ןכלעוו רַאֿפ ,ןַאמ םעד ןעז וצ ןעוועג קירעגַײנ רעייז ןיב ךיא

 ,סואעמָאלָאטּפ .,ךרַארטעט ןוֿפ רַאטערקעס םעד ןטעבעג בָאה ךיא .ארומ ױזַא טָאה
 סָאד טנָאקעג סודרוה ןסיורג ןוֿפ ףיוה ןיא ןלַײװ ןגנַאל ןַײז בילוצ טָאה רעכלעוו
 "עג זיא רע .ןַאמ ןקיזָאד םעד ןזַײװ רימ לָאז רע זַא ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןושל

 -עג"גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ ןרעלעק יד ןיא ןטײלגַאבוצּפָארַא ךימ ןיילַא ביל ױזַא ןעוו
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 וצ רימ רַאֿפ וליֿפַא ןוא ןעגנורעלקֿפױא עקיטייג יד רימ ןבעג וצ ןוא שינגנעֿפ
 | ,רעקיטַאנַאֿפ םעד ןוֿפ רעטרעוו יד שינַײטַאל ןיא ןשטַײטרַאֿפ

 ךרוד ;טנַאװ רעד וצ טנַאה ןייא טימ ןטלטייקעגוצ ַא ןענוֿפעג םיא ןבָאה רימ
 רע טָאה ,הסיֿפּת-רעלעק ןַײז ןיא טקַאהעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ךָאל םענעֿפָא םעד
 טרעגַאלַאב טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעגנעהנָא ענַײז ןוֿפ ןומה ַא וצ טדערעגסױרַא
 רענייא רעד טימ ןרילוקיטסעשז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ךָאל-הסיֿפּת סָאד
 טָאה רע .םזַאיזוטנע סיורג טימ טדערעגנַײרַא סעּפע ייז ןיא ןוא טנַאה רעַײרֿפ
 יד טימ ןעמונרַאֿפ ױזַא ןעוועג זיא רע .ןעקנָאשעג טשינ קילב ןייק וליֿפַא זדנוא
 ,ןעמוקנַײרַא רעזדנוא טקרעמַאב טשינ וליֿפַא טָאה רע זַא ,ןסיורד ןיא טַײל

 ,םענעגנַאֿפעג ןשיטילָאּפ ַא טלַאה ןעמ ױזַא יו ,ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ךיא
 ךימ .ןגיוושעג קיֿפױלרָאֿפ רעבָא בָאה ךיא .רעגנעהנָא ענַײז םיא וצ וצ טזָאל'מ ןוא
 ,רעקיטַאנַאֿפ רענעגנַאֿפעג רעד טריסערעטניא טָאה

 :ןעזעגסיוא עקַאט רע טָאה ױזַא ,טלעטשעגרָאֿפ םיא רימ בָאה ךיא יװ ױזַא
 ...ףיוה-שדקמיתיב ןיא ןעזעג טֿפָא ױזַא בָאה ךיא עכלעוו ,יד ןוֿפ רענייא יו טקנוּפ
 רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא ,הסיֿפּת;רעלעק רעד ןוֿפ טנַאװ רעד וצ טדימשעגוצ
 ןוא -ןוז רעד ןוֿפ טרַאטשעגסױרַא םיא ןבָאה רענייב יד ,טרעגָאמעגסיױא ,ןיד ,ןַאמ
 ןלוקסומ ענַײז ןענַײז ,ןעוועג טשינ זיא רע ןיד יוװ רָאנ .טיוה רעטנערבעגּפָא-רבדמ
 טָאה רָאה ּפָאק םענעסקַאװַאב ןֿפױא ,זיר ַא ןוֿפ יו ןעוועג קידרענייב ןוא קרַאטש
 טֿפָא בָאה ךיא יו ,העוצר ַא טימ ןדנוברַאֿפ ,רעדעל ןוֿפ עלעטסעק ַא ןגָארטעג רע
 ןעמ יוװ --- ,טנעה יד ףיוא ןוא ּפעק יד ףיוא עטנרעלעג-ץעזעג יד ןגָארט ןעזעג
 -רעד יד עלעטסעק םענרעדעל םעד ןיא ךיז טלַאהטנַא ,טרעלקרעד רימ סע טָאה
 רעַײרֿפ רענייא רעד טימ טָאה רע .טָאג וצ שינעטנעקַאב ןוא עביל ןוֿפ גנורעלק
 -נָא סָאד ןבָאה ייז יװ רעדָא ,עלעטסעק ענרעדעל סָאד זַא ,ןבעגעג גנוטכַא טנַאה
 זיא ּפָאק ןַײז ,ןלַאֿפּפָארַא ּפָאק ןוֿפ הלילח טשינ רָאנ םיא לָאז ,"ןיליֿפּת, ןֿפורעג
 םעד ךרוד ,ןקָאל עצרַאװש עקידנענערב ןוֿפ עדַאקסַאק ַא טימ טקעדַאב ןעוועג
 ןַײז ףיוא .ּפָאק ןַײז ףיוא ןעוועג גנע וצ ןיליֿפּת יד ןוֿפ דנַאב רענרעדעל רעד זיא
 "וצ טַאהעג ,ןדִיי ערעדנַא עלַא יו ,רע טָאה ,ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,דײלקיקַאז
 ןטימ ןענַאטשעג זיא רע .ןֿפורעג סָאד יז ןבָאה "תיציצ, ,ןעלזנַארֿפ עכלעזַא ןדנובעג
 ךרוד ןעגנורדעגכרודַא טָאה סָאװ ,טכיל לַארטש ןקיצנייא םעד וצ טדנעוועג םינּפ
 טימ טקוקעג טָאה רע .רעלעק-גנוטסעֿפ םעד ןיא גנונעֿפע רעלָאמש רעניילק רעד
 םינּפ ןקידרענייב ןטכיילבעגסיוא ןַײז ןוֿפ ןגיוא עקידרעַײֿפ עקידרבדמ ענַײז
 טּפוטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי יד וצ טדערעג רעַײֿפ ןשיטַאנַאֿפ טימ ןוא ,סױרַא
 ןטריטלַאזקע םענעי טימ ייז וצ טדנעוועג ךיז טָאה רע .ךָאל-רעלעק םעד םורַא
 יז ןַצ טרימַאלקעד טָאה רע .קיאעֿפ רָאנ ןענַײז רעקיטַאנַאֿפ סָאװ ףיוא ,טסנרע
 ןיא ,ןטרַאװרעד ייז סָאװ ,רעזיילרעד םעד ןגעוו תואיֿבנ ַא ןטֿפירש ערעייז ןוֿפ
 :שיאערבעה ןיא ,טֿפירש רעייז ןוֿפ ןושל םעד

 טָאג טימ ןטלַאהַאב ןוא ןבילקעגסיוא ןרָאװעג זיא רע
 ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא טלעוו יד רעדייא
 .ןטייקיבייא עלַא ףיוא םיא טימ ןַײז טעוו ןוא
 ,שטנעמ ןוֿפ םיׂשעמ ענעטלַאהַאב יד ןטּפשמ טעוװ רע
 םיא רַאֿפ יז ןענעקײלרַאֿפ ןענָאק טשינ טעװ רענייק
 ,ןליוו םענעגייא ןַײז ךָאנ
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 יָאלָאטּפ וצ ןָא ךיז ךיא ףור --- רעקירָאטער רעטכעלש ןייק טשינ זיא רע --

 טנעלַאט ןַײז ןעמ טלָאװ ,ךעלרעֿפעג ױזַא ןעוועג טשינ טלָאװ רע ןעוו --- ןסואעמ

 ,רעטרעוו ַא רַאֿפ סָאד ןענַײז סָאװ .ןרעטַאעט ערעזדנוא רַאֿפ ןצונסיוא טנָאקעג

 ? טרימַאלקעד רע סָאװ

 -עג טָאה סָאװ ,רענָאיזיװ ַא --- ,"ךונחק רֿפס םעד ןוֿפ םיקוסּפ ןענַײז סָאד ---

 רעביא טגָאזעג תואיֿבני ןוא ןגינעק-םיאנומשח יד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ךָאנ טבעל

 םעד ייז טָאה "ךונח/ רֿפס סָאד .ןזיילסיוא ייז ןוא ןעמוק ףרַאדַאב סָאװ ,חישמ רעייז

 ! טגָאז רע סָאװ ,וצ ךיז טרעה .חישמ ַא ןגעוו ןריזַאטנַאֿפ יז ןוא ,טײרדרַאֿפ ּפָאק

 טשינרָאג ןטלָאװ רימ יו ,טקוקעגמוא טשינרָאג זדנוא ףיוא ךיז טָאה ןנחוי

 ןַײז טרעגַאלַאב ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי יד וצ ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןעוועג

 : ךָאל-הסיֿפּת

 ,טייקיטכערעג ןוֿפ םענורב םעד ךיא עז גָאט םענעי ןיא

 .םיא ןוֿפ ןעקנירט עקיטשרוד עלַא
 ,ןרָאװעג ןֿפַאשַאב ןענַײז ןכייצ-למיה יד ןוא ןוז יד רעדייא
 ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז למיה ןוֿפ ןרעטש יד רעדייא
 ,ןרָאװעג ןֿפורעגסױא רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןַײז זיא
 ,עטכערעג עלַא רַאֿפ ןקעטש-ןעלנָא ןַא ןַײז טעוו רע
 ,ןלַאֿפ טשינ ןוא ןציטש םיא ףיוא ךיז ןלָאז ייז זַא

 ,טסעז וד סָאװ םעד ,ןוז-ןשטנעמ רעד
 ,סרעגעלעג ערעייז ןוֿפ סרעבָאהטכַאמ יד ןוא ןגינעק יד טכַאמ
 .ןבײהֿפױא ןעניורט ערעייז ןוֿפ עקרַאטש יד ןוא
 ןעניורט ערעייז ןוֿפ םיכלמ יד טסױטשרַאֿפ רע
 .תונידמ ערעייז ןוֿפ ןוא
 גנוניואוו רעייז ןַײז טעוו רעטצניֿפ
 .ןטעב-הלּכ ערעייז םערעוו טימ ןוא

 -רעוו יד ,דַארג ןטסכעה ןיא גנוקידיײלַאב-טעטסעיַאמ ךָאד זיא סָאד רעבָא --

 רעשימיור רעד ןגעק ,טַאנעס ןגעק ,טעטכירעג רעסייק םעד ןגעק ךָאד ןענַײז רעט

 ןַא ךיא גָאז --!ןקידערּפ ךעלטנֿפע ריא טזָאל סָאד ןוא ,טֿפַאשרעה-טלעװ

 .רעטרעּפמע

 !טצעזעגנַײרַא ָאד םיא ןעמ טָאה עקַאט רַאֿפרעד --

 םיא וצ וצ טזָאל ריא !ענעגנַאֿפעג עשיטילָאּפ ערעַײא ריא טלַאה ױזַא רעבָא --

 טעז !ןבַײרט עיצַאטיגַא עכעלרעֿפעג ןַײז ייז ןשיווצ לָאז רע ידּכ ,רעגנעהנָא ענַײז

 תועידי יז ןוֿפ ןטלַאהרעד ךיוא ךָאד ןָאק רע ,ייז טימ ךרוד ךיז טדער רע יו ,רָאנ

 !טלעװ רעקידנסיורד רעד ןוֿפ

 טקיש רע רָאנ ,תועידי טלַאהרעד רע רָאנ טשינ ,ױזַא סע זיא רעדייל ,ָאי --

 עיצַאטיגַא ןַײז ןָא רעטַײװ טריֿפ רע ,ענַײז םידימלּת יד וצ םיחולש ענַײז סױרַא

 | .ײרֿפ רעד ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו יו ױזַא

 ? ךַײא ַײב ָאד ךיז טוט סָאװ ,ןליוו סטָאג םוא רעבָא --

 סואעמָאלָאטּפ רימ טָאה -- ךרַאיליכ ,םיא ןגעק ןוט טשינרָאג ןענָאק רימ ---

 רע ןעוו .םיא רַאֿפ ארומ טָאה ךרַארטעט רעד -- ןַײרַא רעיוא ןיא טמורעגנַײא
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 רעד זַא ,טביולג רע .דניק ַא יו רע טרעטיצ ,סױרַא רעלעק ןוֿפ עמיטש ןַײז טרעה
 רַאֿפ טרעטיצ רע ןוא ,טקישעג טָאג ןוֿפ זיא ,טֿפַארק עמייהעג ַא טציזַאב ןַאמ
 םיא ַײב טעטירָאטיױא רעַײא טימ ריא טעװ רשֿפא ,ךרַארטעט ןטימ ריא טדער .םיא
 ! ןלעוּפ סעּפע

 "נַא ןוֿפ לוסנָאקָארּפ רעד ךיז טעװ ,ןייג שרעדנַא טשינ טעװ סע ןעוו ,ָאי --
 -נָא עכעלרעניא יד ןיא ןדערוצנַײרַא דייל זדנוא טוט סע .,ןשימנַײרַא ןזומ עיכָאיט
 -נָא טומ םעד טשינ טָאה ריא ןעוו רעבָא ,הלשממ סכרַארטעט ןוֿפ ןטייהנגעלעג
 ךיז ףיוא ןזומ סע רע טעװ ,דנַאל ןיא ּור רעד רַאֿפ טירש עקיטיינ יד ןעמענוצ
 ,רַאטערקעס:טַאטש םעד טגָאזעג ךיא בָאה ...!ןעמענ

16 
 ץנַאמ סאעמָאלַאס ייב סוילענרַאק

 םַײב טנָאקעג טשינ ןבָאה ,רענעמסטַאטש ,ןטַאמָאלּפיד ,רימ סָאװ סָאד רעבָא
 קירָאי-ןעצ ַא טריֿפעגסיױא ןוא טלעוּפעג סע טָאה ,ןריֿפסיױא ןוא ןלעוּפ ךרַארטעט
 ,לדיימ

 ןרָאװעג ןבעגעג גָאטסטרובעג סכרַארטעט םעד דוֿבּכל זיא ,טנוװָא ןיא ,רעטעּפש
 ןטכע ןיא טעקנַאב רעלעיציֿפָא רעד גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ עסַארעט-ןלַײז רעד ףיוא
 ,םורָא טנגעג עדליוו יד ןטכיױלַאב ןבָאה ןצַאקרוטש:רעַײֿפ יד ,ליטס ןשילַאטנעירָא
 ,חלמה-םי ןוֿפ לגיּפש םעד ןעזעג ןעמ טָאה רעמיש-ןרעטש ןקידנגער םעד ַײב ןוא
 רעטכיל יד ןטלַאהעג ןעגנַאֿפעג ךַאלֿפרעבױא רעקידלקניֿפ ןַײז ףיוא טָאה רע יו
 םעד ןוֿפ טמױרעגֿפױא ,רָאמוה ןטסעב ןיא ןעוועג זיא ךרַארטעט רעד .למיה ןוֿפ
 -קנירט יד סָאװ ,קינָאה טימ ןעוועג טשימעג זיא רעכלעוו ,ןַײװ-סירּפיצ ןקרַאטש
 "וצ ןוא ןקניוו עקידנעגנירד יד ףיוא ןסיגנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא ןבָאה רעניד
 -ַארַאק-ץנעט יד וצ טקוקעגוצ ןַײזליואוו טימ טָאה רע .,ןיכרַארטעט רעד ןופ ןדער
 ןוא עשיבַארַא עטעקַאנ-בלַאה ,ענעגנָאהַאב ןטנעמַאנרָא ליֿפ טימ ענַײז ןוֿפ ןדָאה
 .ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה בַײװ שיבַארַא ןַײז סָאװ ,ןעניֿפַאלקש-ץנַאט עשירגענ

 סנירעצנעט עשיבַארַא עטרעטלערַאֿפ ,ענענַאטשעגרעביא יד ןוֿפ ץנעט יד רעבָא
 עטיור טימ טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע ,ןרָאװעג קיסירדרעביא דלַאב םיא ןענַײז
 ,רעמענלײטנָא-טעקנַאב יד ףיוא םינּפ ןזָאלבעגֿפױא ןַא טימ ןוא ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפ
 ריא טימ ןסעזעג זיא עכלעוו ,תימולש רעניילק רעד ףיוא ןלַאֿפעג זיא קילב ןַײז ןוא

 עצרַאװש עקידנלַאֿפּפָארַא זדלַאה םעניד ןרעביא עריא .שיט:טעקנַאב םַײב רעטומ
 -נילק ןייא ןיא ןטלַאהעג ּפָאק ןטימ ןגיואווַאב טָאה יז ןעוו לָאמ סעדעי ןבָאה ,ןקָאל

 רעד .טרעװשַאב ןעוועג ןענַײז רָאה יד עכלעוו טימ ,ןטנעמַאנרָא עריא טימ ןעג
 יז םערָאװ ,ןגיוא עקיטסולגליואוו טימ רעניילק רעד ףיוא טקוקעג טָאה ךרַארטעט
 זיא טיוה רעלעקנוט רענייש ןוא רוגיֿפ רעניד ריא טימ .ןקוקוצנָא טוג ןעוועג זיא
 ,הדוהי ןוֿפ ךרַארטעט םַײב רָאנ טשינ טרָא ןַא ןעמענרַאֿפ וצ ןעוועג קידריװ יז
 ,רעסייק םעד וצ םעלַא ןיא ןַײז וצ ךַײלג ידּכ .סוירעביט רעסייק םַײב ךיוא רָאנ

 יז ,ןוטכָאנ ץלַא םיא ןזומ ייז זַא ,טניימעג רעשרעה עשירַאברַאב ערעזדנוא עלַא ןבָאה
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 ןליטש וצ טשרוד-עביל רעייז טכוזעג ןוא םיקנוֿפמ עסיורג לָאמַא טימ ןרָאװעג ןענַײז

 ערעזדנוא ןוֿפ ףייה עלַא ןיא ... .רעגייטש ןשינעלעה ןלעבָאנ ןוא ןלעדייא םעד ףיוא
 -טסול עטסנעש יד ןעניֿפעג טנָאקעג לָאמטסנעד ןעמ טָאה רעשרעה עשירַאברַאב

 -טעט רעד יצ ,טשינ סייוו ךיא .םיור ןיא רעסייק םַײב יו ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי

 ןלעדייא ןוא ןטריניֿפַאר ַאזַא טַאהעג ךעלקריוו טָאה ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַאר

 עיציבמַא ןַא זיולב ןעוועג רָאנ םיא ַײב זיא סע רעדָא עביל רעד ןיא קַאמשעג

 טָאטשנַא ןוא ,קַאמשעג ןַײז טרעדנעעג טָאה ךרַארטעט רעד : רעסייק םעד ןוטוצכָאנ

 ןרָאװעג ןלעֿפעג םיא ןענַײז ןעניֿפַאלקש עשיטּפיגע ןוא סנירעצנעט עשיבַארַא

 ...ךעלדיימ עגנוי

 "סיוא ךיז טָאה םינּפ ןַײז ףיוא ןוא ,תימולש רעגנוי רעד ףיוא טקוקעג טָאה רע

 רעד רעדָא -- טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,דײרֿפ עכעלטֿפַאשנדיײל ַא ןסָאגעג

 ןיא וליֿפַא ןקירדרעטנוא --- טזָאלעג טשינ טָאה ,ןעקנורטעג טָאה רע סָאװ ,ןַײװ

 ,טייהנזעוונָא רעזדנוא

 -טעט רעד טָאה -- !רימ רַאֿפ ןצנַאט תימולש עניילק יד טעוװ טציא ןוא --

 ,ןֿפורעגנָא ךיז םיצולּפ ךרַאר

 םעד טגַאװעג טָאה עכלעוו ,עקיצנייא יד ןעוועג זיא תימולש עניילק יד רעבָא
 טָאה טײקענזירּפַאק רעשירעדניק טימ ,ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז ןליוו סכרַארטעט

 "ךיינ; ףיוא ןקָאל עטריצַאב-ןטנעמַאנרָא ,עצרַאװש עריא טימ לקָאש ַא ןבעגעג יז

 : טרעֿפטנעעג ןוא

 "ומ ריא ןעמונעג טָאה יז ןוא -- !ןצנַאט טשינ טעוװ תימולש עניילק יד --

 טלָאװ יז יו ,ךוטסייוש סרעטומ רעד ןיא ּפָאק םעד ןטלַאהַאב ןוא םערָא סרעט

 ןציש ךיז טלָאװעג

 ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ ןוא טסנרע קילבנגיוא ןטשרע ןיא זיא ךרַארטעט רעד |

 ,סעּכ ןיא ןכערבוצסיוא טלקַאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,רעֿפטנע ןקידנגָאזּפָא םעד ןוֿפ

 רע יו ןוא .ןָאט םעד טרעדנעעג ןוא זדנוא רַאֿפ טמעשעג רעבָא ךיז טָאה רע

 :טציירעג יז רע טָאה ,תימולש רעניילק רעד טימ טליּפשעג ךיז טלָאװ

 ! ךרַארטעט ןרַאֿפ ןצנַאט ָאי טעו תימולש עניילק יד --

 ןייא ןיא ןטלַאהעג תימולש עניילק יד טָאה -- !ןצנַאט טשינ טעװ יז ,ןיינ ---

 .ּפָאק ןטימ ןעלקָאש

 וצ ןליוו ןַײז ןטעב יז טעװ ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד ןעוו ןוא --

 ,טגערֿפעג ךרַארטעט רעד טָאה -- ?ןוט

 .טרעֿפטנעעגּפָא עניילק יד טָאה --- !ןכרָאהעג טשינ יז טעוו --

 עיציבמַא ןיא ןרָאװעג טגָאיעגנַײרַא זיא ךרַארטעט רעד רָאנ ,עניילק יד טשינ

 ,ליּפש רעקיזָאד רעד ךרוד

 תימולש רעניילק רעד טעװ ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד זַא ןוא --

 ןײגמורַא ןלעװ ןדניא עגנוי ןכלעוו ןיא ,ןטרָאג ַא טימ הירֿבט ןיא ץַאלַאּפ ַא ןגָאזוצ

 ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ?ןעַײגוּפַאּפ ענייש ןוא סעווַאּפ ענייש טימ ,ןריצַאּפש

 .טרעדנואוורַאֿפ ןיוש ןעמעלַא זדנוא טָאה סָאװ ,ןָאט ןטסנרע ןַא ןיא

 -ניק ַא ןיא טרעֿפטנעעגּפָא עניילק יד טָאה -- !ןצנַאט טשינ ךיוא יז טעוו ---

 .ןָאט ןשירעד
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 ,ליּפש רעד טימ טריזומַא עלַא ךיז ןבָאה רימ .טכַאלעצ ךיז ןבָאה עלַא רימ ןוא
 טשינ רעמ טָאה ןעמ .לדיימ םעניילק םעד ןוא ךרַארטעט םעד ןשיווצ ןָא טייג סָאװ
 ביוא םערָאװ ,ךרַארטעט רעד זיא סע רעוו ןוא דניק סָאד זיא סע רעוו ,טסואוועג
 ןוֿפ ןגיוא יד .ןרָאװעג טסנרע רעבָא ליּפש יד זיא ,ליּפש ןעוועג סע זיא טציא זיב
 םיא טייג סע זַא ,ןעזעגנָא טָאה ןעמ .סעּכ ןוֿפ ןקנוֿפ טימ ןטָאשעג ןבָאה ךרַארטעט
 ןוא דניק ענזירּפַאק סָאד ןעמיוצ וצ יבַא ,קיאעֿפ טעלַא ףיוא זיא רע ,ןבעל ןיא
 ןעגניווצ וצ יז ןזייב טימ רעדָא ןטוג טימ ,ריא ןוֿפ תונשקע יד ןכערב סיואכרוד
 דלַאװעג ןדנעווּוצנָא וליֿפַא טיירעב זיא רע זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןליוו ןַײז ןוט וצ
 עשימיור יד ,זדנוא רַאֿפ טסַאּפעג טשינ רָאנ םיא טָאה סע ,רעניילק רעד רעביא
 ןעגנַאגעג םיא זיא רשֿפא ןוא .ענעצס רעקיזָאד רעד יײב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טסעג
 םענעגייא ריא ןוֿפ לָאז יז זַא ,ןטוג טימ ןליוו ריא ןכערב וצ ידּכ ,ןירעד אקווד
 "רַאֿפ ,רענַײז יױרֿפ רעד ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רע .ןצנַאט םיא רַאֿפ ןוצר

 טָאה סע .ןעקנערק טימרעד טלָאװעג יז טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע -- טרעק
 רָאנ ,דניק ןטימ םיא ןשיווצ טשיג געיעג ַא ןעגנַאגעגנָא טלָאװ סע יוװ ,ןעזעגסיוא
 ,ןטלַאהַאב טשינ טָאה רע רעכלעוו רַאֿפ ,עמַאד רעלעדייא רעד טימ םיא ןשיווצ
 -תונשקע ןַײז טיײלגַאב טָאה סָאװ ,קַאמשעגַײב-טסולליואוו םעד ,עלַא זדנוא רַאֿפ יו

 .ןצנַאט לָאז עניילק יד זַא ,ףיורעד ןײטשַאב קיד
 רעניילק רעד ןגָאװצ טעװ ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד ןעוו ןוא --

 ,ןליֿפרעד ןריא שטנואוו ןדעי רע טעוװ ,םיא רַאֿפ ןצנַאט טעוװ יז ביוא זַא ,תימולש
 ןיוש טגָאזעג רע טָאה --- ? ךַײרגינעק ןַײמ ןוֿפ טֿפלעה יד ןַײז וליֿפַא סע געמ ןוא
 יד ןיא ױרֿפ רעד ךַײלג קילב ןֿפרַאש ןַײז טימ טקוקעג טָאה ןוא טסנרע ןיא
 ,ןַײרַא ןגיוא

 ןיא ןטלַאהעג ןיוש ַאעמָאלַאס עניילק יד טָאה -- *..,טשינ ךיוא יז טעוו; --

 -כָאט יד קידנלעוו יו ,ןוא ןגױבעגּפָארַא רעטומ יד ךיז טָאה ָאד רעבָא ,ןױעֿפטנעּפָא
 ןיא סעּפֶע ריא יז טָאה ,שטנואו סכרַארטעט םעד ןליֿפרעד וצ ןדערוצ רעט
 "יא ןוא ןָאט ריא טרעדנעעג טָאה תימולש עניילק יד .טעשטּפעשעגנַײרַא רעוא
 : ךרַארטעט םעד טגערֿפעגרעב

 יד סָאװ ,שטנואוו ןדעי ןליֿפרעד ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד טעוו --

 ? ןצנַאט םיא רַאֿפ טעוװ יז ןעוו ,םיא ַײב ןטעב רָאנ טעוו תימולש עניילק
 .תחנ ןוא דײרֿפ רַאֿפ רעגעלעג ןַײז ףיוא טלקָאשעג ךיז טָאה ךרַארטעט רעד

 םיא זיא סייווש רעד ,טריזומַא םיא טָאה רעגיילק רעד ןוֿפ ןָאט רעשירעדניק רעד
 ריא קידנכַאמכָאנ ,טרעֿפטנעעגּפָא ריא טָאה רע .ּפָאק ןסיורג ןַײז רעביא ןענורעג
 :ןָאט

 וצ תימולש רעניילק רעד וצ טגָאז ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד --

 ,םיא רַאֿפ ןצנַאט ןוא ןוצר ןַײז ןוט טעוו יז ןעוו ,ןריא שטנואוו ןדעי ןליֿפרעד
 תימולש עניילק יד ןביױהעגֿפױא ןדערוצסיוא טרָאװ ַא ןָא ךיז טָאה לָאמטסנעד

 עג ןַײז וצ טנעָאנ ,ךרַארטעט םעד רַאֿפ עסַארעט רעד ףיוא ךיז טלעטשעג ןוא
 -נָא ךיז יז טָאה ,גנוטיײרַאברָאֿפ רעדעי ןָא ןענַאטשעג זיא יז יוװ ױזַא ןוא .רעגעל
 -גייא ןוֿפ קיזומ-טיײלגַאב רעד וצ טרָא ןייא ףיוא קידנעייטש ןגעװוַאב וצ ןביוהעג
 -גיק טימ ,ווָיַאנ .ריא רַאֿפ טּפַאלקעגסױא טָאה טכענק ַא סָאװ ,לקַײּפ ןקיצנייא
 גנוגעוַאב רעד ןיא יז טָאה טייקידלושמוא ןוא טייקנקָארשרעדמוא רעשירעד
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 יז סָאװ ,קינוט ןטכַײל םעד רעּפרעק ןבלַאה ןטשרעביוא ריא ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא
 ןבָאה סיֿפ עריא .לּפָאנ ןזיב ךיוב ןשירעדניק ריא טזױלבטנַא ןוא ,ןגָארטעג טָאה
 יד יז טָאה ,טרָא ריא וצ טדימשעגוצ ןעוועג טלָאװ יז יװ ,ןגיואווַאב םיוק ךיז
 .ךיוב ןשירעדניק ןקיטיוה-לקנוט ,םעניד ריא טימ טריֿפעגסיױא ןעגנוגעווַאב-ץנַאט
 -לוקסומ יד .טרעטיצעג טָאה רעּפרעק ןטמערָאֿפעג-טוג ריא ןוֿפ לוקסומ רעדעי
 דניק ַא ןוֿפ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,עקַאט רַאֿפרעד -- ץנַאט:ךיוב ריא ןוֿפ ליּפש
 רָאנ ,ךרַארטעט םַײב רָאנ טשינ ןטילבעג יד טכָאקעגֿפױא טָאה --- טריֿפעגסיױא
 -טֿפַאשנדיײל יד טָאה יז רעבָא .ןעוועג טרָאד ןענַײז רימ סָאװ ,עלַא זדנוא ַײב ךיוא
 "עג ןבָאה רימ זַא ,ענימ רעקידלושמוא ַאזַא טימ טריֿפעגסיױא ןעגנוגעווַאב עכעל
 עריא םערָאװ .טשינ רעדָא טוט יז סָאװ ,טסייוו לדיימ עגנוי סָאד יצ ,טלֿפײװצ
 -גסַאלעגסיוא עקידנרעדָאֿפסױרַא ןעמונעגנָא רעמ לָאמַא סָאװ ןבָאה ןעגנוגעווַאב
 -עג ַא ןעוועג זיא סע ,ןקור ןטעקַאנ ריא זדנוא וצ טדנעוועג יז טָאה טציא ,טייק
 טָאה עכלעוו ,טיוה רעקיטכיזכרוד-לקנוט ַא רעטנוא ןלוקסומ עשרעדניק ןוֿפ גנַאז
 קידנליו טשינ ,םערָאֿפ רעטסלדייא רעד ןיא ןסָאגעג ,ןַײש-לרעּפ טימ טרירעמיש
 הנּתמ ענייש ַא ןעוועג יז טלָאװ ,ךַא : סוירעביט רעסייק ןגעוו טכַארטעג ךיא בָאה
 לזדניא רעד ףיוא טציא ךיז טניֿפעג רע ןעוו וליֿפַא ןוא ,רעדניז ןטלַא םעד רַאֿפ

 טלָאװ בעל םענעגנַאגרַאֿפ ןַײז רעביא גנוקנעדכָאנ רעשיֿפָאסָאליֿפ ןיא ירּפַאק
 תילכּת-טלעוו ןוֿפ ןעקנַאדעג עקידתודיחי עלַא ךיוב םעד ןוא ןקור םעד רַאֿפ רע

 ,םענַײמ דנַײרֿפ ַא טלייטעגטימ םעד ןגעוו סַאּפש ןבלַאה ןיא בָאה ךיא ,ןבעגעגּפָא
 עכלעוו ,ןיכרַארטעט יד .ןכש ןַײמ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעריֿפ-ײמרַא ןשימיור ַא
 רעיוא ןיא ןרעטסילֿפ ןַײמ טרעהעג טָאה ,זדנוא ןוֿפ טַײװ ןענוֿפעג טשינ ךיז טָאה
 לָאז יז גולק וצ ןעוועג זיא יז רעבָא .רעטכָאט ריא ןגעוו ריציֿפָא ןשימיור םעד ןוֿפ
 רעדָא עטכַאמעג עסיוועג ַא טקרעמַאב רָאנ רעבירעד רימ ןבָאה ,ןַײז הדומ ךיז
 וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה יז .םינּפ ריא רעביא טייקטיור עקידוועמעש עכעלריטַאנ
 : טגָאזעג ןוא זדנוא

 עשיבַארַא יד ןבָאה סָאד ,דניק םוצ טמוק סָאד ןענַאװנוֿפ ,טשינ סייוו ךיא --
 !טוט יז סָאװ טשינ טסייוו ןיילַא יז ,טנרעלעגסיוא יז ןעניֿפַאלקש

 רעסייק רעד ןעוו זַא ,ןרעכיזרַאֿפ ןיכרַארטעט רעד ךיא ןָאק סלַאֿפנדעי --
 םעד ןעמוקַאב וצ ךרַארטעט ןוֿפ ןסנַאש יד ןענַײז ,דניק סָאד טעז סוירעביט
 .רעכעה ליֿפ עירָאטירעט ןַײז ןרעסערגרַאֿפ וצ ןוא לוטיט-גינעק

 ןבעגעג זיא רֶע יו ,קיטומטוג ןעמונעגֿפױא ץיוו םעד טָאה ןיכרַארטעט יד
 ריא טימ טָארדעג רימ טָאה יז ןוא (!עמַאד-טלעוו ַא ןעוועג זיא יז ,ָא) ןרָאװעג
 :ךוט-סייווש

 שטנעמ ןטסנרע ַאזַא ןוֿפ !סוילענרָאק טשרעביוא ,רעקיניצ ַא טנעז ריא --
 | ...טרַאװרעד טשינ סָאד ךיא בָאה ריא יו

 יד ףיוא ןלַאֿפעג טײקטריטלַאזקע ןוא טייקדימ רַאֿפ עניילק יד זיא לַײװרעד

 ריא ןוֿפ ןביוהפיוא ךיז טלָאװעג ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה רעטומ יד .ךעלסיֿפ עניד

 ,רעגעלעג ןַײז ףיוא ןגעלעג טשינ זיא רע רעווש יװ ,ךרַארטעט רעד רעבָא ,טרָא
 ןוא טנעה ענַײז ףיוא ןבױהעגֿפױא עניילק יד ןוא ריא רַאֿפ ןעוועג רעירֿפ זיא
 ףעינק ענַײז ףיוא טצעזעגקעװַא יז ןוא רעגעלעג ןַײז ףיוא ךיז וצ יז ןגָארטעג
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 לילג ןוֿפ ךרַארטעט ןוֿפ ןטיבסיוא ריד וטסנָאק ,תימולש עניילק ,טציא ,ונ --
 שורושחא רעסיורג רעד יװ ןוא --- ,טסולג לצרעה ןיילק ןַײד סָאװ ,אערעּפ ןוא

 ןגיוא ענַײז ןיא ןח ןענוֿפעג טָאה יז ןעוו ,רּתסא רענייש רעד וצ טגָאזעג טָאה
 ,..?ךַײרגינעק ןַײמ ןוֿפ טֿפלעה רעד וצ זיב;,

 | , :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה תימולש עניילק יד רעבָא

 ענַײז ךרוד ןזָאל אערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד רימ טעװ טציא ןוא ---
 !ןנחוי ןוֿפ ּפָאק םעד ןעגנערב ץַאט רענרעבליז ַא ףיוא ,רענַאמרעג עַײרטעג

 רימ שטָאכ ,ליוו עניילק יד סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טשרע םוצ ןבָאה רימ
 ןעוועג ןענַײז עלַא רימ ןכלעוו ףיוא ,שטנואוו ריא וצ טרעהעגוצ עלַא ךיז ןבָאה
 ליּפש רעד ןיא ןגױצעגנַײרַאטימ ןרָאװעג ןענַײז עלַא רימ שטָאכ ןוא ,טנַאּפשעג
 ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה ךרַארטעט רעד ךיוא .דניק םעד ןוא ךרַארטעט ןשיװצ
 ,רעניילק רעד ןוֿפ שטנואוו םענדָאמ םעד ןוֿפ ןעוועג רע זיא טשַאררעביא ױזַא
 .:טגערֿפעגרעביא טָאה רע ןוא

 ַא ףיוא ןעגנערב רענַאמרעג עַײרטעג ענַײמ ריד ןלָאז ּפָאק סנעמעוו --
 ?ץַאט רענרעבליז

 -- ןטנוא ןעגנַאֿפעג ָאד טסטלַאה וד סָאװ ,איבנ םעד ,ליבטמה ןנחוי ןוֿפ --
 ,שינגנעֿפעג-רעלעק םעד ףיוא ןזיוועג יז טָאה

 זיא ןוא טגערֿפעגרעביא ךרַארטעט רעד טָאה -- ?איבנ םענעגושמ םעד ןופ --
 ?שטנעמ ַא ןוֿפ ּפָאק ַא ריד גיוט סָאװ ?לַאֿפנַײא ןַא רַאֿפ סָאװ --- ןרָאװעג ךַײלב

 ךיז טָאה ןיכרַארטעט יד רָאנ ,טניוטשרעד ןציז ןבילבעג עלַא ןענַײז רימ
 ;ןֿפורעגנָא

 עשילרעטסיוא עכלעזַא דניק םוצ ןעמוק סע ןענַאװנוֿפ ,טשינ סייוו ךיא --

 -ֿפיוא ,קידלוש םעד ןיא זיא עריא גנואיצרעד יד רָאנ שרעדנַא טשינ ,ןלַאֿפנַלא
 !רבדמ ַא ןיא ןסקַאװעג

 ךרַארטעט ,איֿבנ ַא זיא רע לַײװ רַאֿפרעד ,םיא רַאֿפ ארומ טסָאה וד ,סָאװ --
 ,ענימ רעוװִיַאנ ַא טימ טגערֿפעג תימולש עניילק יד טָאה -- ?אערעּפ ןוא לילג ןוֿפ
 ,םינּפ סכרַארטעט םעד טימ רעטַײװ ךיז קידנליּפש ןוא ינק ןַײז ףיוא קידנציז

 ןֿפרָאװעג ,סואעצ רעטנרעצרעד ַא יוװ ,קילב ןקידנרענוד ַא טָאה ךרַארטעט רעד
 טָאה רעכלעוו ,סואעמָאלָאטּפ רעריֿפ-סטַאטש ןַײז ףיוא ךָאנרעד ,רעטומ ריא ףיוא
 יד ןיא ךַײלג טקוקעג רימ רע טָאה ןַאד ,ןגיובעג ּפָאק םעד םורֿפ השעמ תעשב
 טָאה רעֿפטנע רעד .ןָאט ןצלָאטש ןרעכיז ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא ןוא ןַײרַא ןגיוא
 :ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ ןטלָאגעג

 ,ארומ ןייק טשינ םענייק רַאֿפ טָאה אערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד --
 ,ןגָאז סעכעלקערש סעּפע טלָאװעג רע טָאה ָאד -- ...וליפַא ,טשינ םענייק רַאֿפ

 ,סיוא ךיז טעז רָאנ ,טייקטגערעגֿפױא רעטכײלברַאֿפ ןַײז ןיא ןעזעגנָא טָאה ןעמ סָאװ
 .,. =- :לשיד םעד טיירדעגסיוא ןוא טגיזַאב ךיז רע טָאה קילבנגיוא ןטצעל ןיא

 המחלמ טימ םיא טקערש רעכלעוו ,עיבַארַא ןוֿפ גינעק םעד רַאֿפ טשינ וליֿפַא
 -- ,בַײװ סרעדורב ןַײז ףיוא טשיוטעגסיוא רעטכָאט ןַײז טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד
 ,קילב ןַײז טימ טרעכעלעגכרוד בַײװ סָאד רע טָאה

 לטנעה ןטימ ןזיוװעגנָא עניילק יד טָאה -- !םיא רַאֿפ ארומ וטסָאה ךָאד רעבָא --
 .רעלעק ןֿפױא
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 -- ץוחַא ,ארומ ןייק טשינ םענייק רַאֿפ בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא --
 רעכעלגנעלסנבעל ןַײמ זיא רעכלעוו ,םיור ןופ רעסייק ןרַאֿפ --- ךיז טײטשרַאֿפ
 טימ ןעָארד טלָאװעג רימ טלָאװ רע יו , רימ ףיוא טקוקעג רע טָאה --- ,דנַײרֿפ

 .סעּפע
 ?ּפָאק ןַײז ןבעג טשינ רימ וטסליוו רעדיוו סָאװ רַאֿפ ןוא --
 --- !לדיימ ןיילק ַא רַאֿפ לכעליּפש ןייק טשינ זיא שטנעמ ַא ןוֿפ ּפָאק ַא לייוו ---

 רע זַא ,ןרעהעגוצנָא ריא ןבעגעג ןוא בַײװ ןַײז טקוקעגנָא ךרַארטעט רעד טָאה
 ,טדערעגוצ םעד וצ עניילק יד טָאה סע רעוו ,טסייוו

 ןַײמ ןליֿפרעד וצ ,טגָאזעג ָאד ןשטנעמ עלַא רַאֿפ ,טגָאזעגוצ רימ טסָאה וד --
 לילג ןופ ךרַארטעט ,טרָאװ ןַײד ןטלַאה טשינ וטסליװ טציא ןוא ,שטנואוו ןדעי
 ?אערעּפ ןוא

 זדנוא ןוֿפ טלָאװ רע יוװ ,טקוקעגמורַא זדנוא ףיוא ךיז טָאה ךרַארטעט רעד
 סָאד טָאה רע .ןטימעגסיוא ןקילב ענַײז רעבָא ןבָאה עלַא רימ .ףליה טרַאװרעד
 .ןענַאטשרַאֿפ

 ַאערעּפ ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד ,תימולש עניילק ,טכער טסָאה וד ָאי --

 ! םיור ןוֿפ רעסייק רעדעי יװ ,ךרַאנָאמ רעדעי יװ ,טרָאװ ןַײז וצ טכענק ַא זיא
 -ַאמרעג יד וצ קילב ןַײז טימ טדנעוװעג ךיז רע טָאה --- ! ןליוו ריא טוט ןוא טייג
 .רענלעז עשינ

 ,ךַאװ רעשינַאמרעג רעד וצ ןבעגעג קנואוו ַא טָאה קשמד ןוֿפ סואעמָאלַאטּפ
 .טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה ייז ןוא ,רעיוט םעד ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ

 טרָאװ ןייק טָאה רענייק ,טַײצ רעד ךרוד טשרעהעג טָאה טייקליטש עטנַאּפשעג
 ןוֿפ טצעזעגּפָארַא ַאעמָאלַאס עניילק יד טָאה ךרַארטעט רעד .טדערעגסיוא טשינ
 טנַאה ןַײז ןבױהעגֿפױא ךָאנרעד ,רעסיגנָא םעד רעכעב ןַײז טגנַאלרעד ,ןעינק ענַײז
 :ןֿפורעגסיױא ןוא ךיוה רעד ןיא רעכעב ןטימ

 ! רעסייק ןרַאֿפ ןוא םיור ןוֿפ ןדירֿפ ןרַאֿפ ---
 ,טרזחעגרעביא טסַאָאט םעד ןבָאה רימ
 טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןרָאװעג קיאור זיא ךרַארטעט רעד ןוא

 ,םיא ַײב ץוש ןכוז וצ ידּכ ,רעסייק םוצ ןֿפָאלטנַא טסגנַא רעכעלרעניא ןַײז ןוֿפ
 "רעבליז ַא ףיוא טכַארבענַײרַא רענלעז עשינַאמרעג ייווצ ןבָאה לַײװ ַא ךָאנ

 עטרַאה ןוא עטרילוקסומ עבלעז סָאד ןעוועג זיא סע ,ּפָאק-ןשטנעמ ַא ץַאט רענ

 ףיוא ,טיוט ןוֿפ רילָאק ןקישַא-יולב ַא טימ טציא ןגיוצעגרעביא טיוה יד ,םינּפ
 -- עלעטסעק ענרעדעל סָאד טצעזעגֿפױרַא םיא ייז ןבָאה ןקָאל ענעזָאלרַאֿפ ענַײז

 -עג ןעוועג ןענַײז ןגיוא יד .ןבעל םַײב ןגָארטעג ייז טָאה רע יו ױזַא ,ןיליֿפּת יד
 ,םיטש ןַײז ןעמענרַאֿפ וצ טכַאדעג ךיז טָאה רימ --- ןּפיל ענַײז ךיוא ױזַא ,טנֿפע

 רעניילק רעד וצ ּפָאק-ןשטנעמ ןטימ ץַאט יד טגנַאלרעד ןבָאה ייז רעדייא רָאנ
 ןלַאֿפעגּפָארַא ןיליֿפּת יד ןענַײז ,טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה עכלעוו ,ַאעמָאלַאס

 ץַאט יד ןכלעוו טימ ,טולב םעד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןוא ּפָאק םענעטינשעגּפָא םעד ןוֿפ

 ךיוא ױזַא ,טכַאמרַאֿפ ךיז ןבָאה ּפָאק ןטיוט ןוֿפ ןגיוא יד .טליֿפעגנָא ןעוועג זיא
 ,ןּפיל ענַײז

 -עגֿפױא זיא סָאװ ,ןרעמָאי ךעלמייהמוא ןַא טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב רעבָא

 ןרעמָאי סָאד ,סָאלש ןוֿפ ףיוה םעד ןוֿפ עילַאה-ןלַײז רעד ףיוא זדנוא וצ ןעגנַאג
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 סָאװ .טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא .ןעיירשעג ןוא ןטליש טימ טשימעגסיוא ןעוועג זיא

 טשינ טכַאמעג ךיז ןבָאה רימ .ןשטנעמ עדמערֿפ ףיוה ןיא ךרַארטעט םַײב וצ טזָאל ןעמ

 עמַאד רעד טימ שיט םַײב ךערּפשעג סָאד ןטלַאהנָא רעטַײװ טוװורּפעג ןוא ןרעה

 ןוֿפ םינּפ ןֿפױא טקוקעג בָאה ךיא רעבָא .ןעוועג טשינרָאג טלָאװ סע יװ ,זיוה ןוֿפ

 רעטיול רַאֿפ ׁשַא יו ןרָאװעג לקנוט זיא סע יװ ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא ךרַארטעט

 -"מוא עכעלקערש ַא ןוא ,ןרָאװעג טרעטכינעגסיוא ןצנַאג ןיא ןיוש זיא רע .קערש

 ןלעטשרַאֿפ וצ ןעלטימ עלַא טימ טווּורּפעג טָאה רע .ןלַאֿפַאב םיא זיא טייקיאור

 טימ רעמ טשינ ןיוש רעבָא ,טסַאּפשעג רעטַײװ טָאה רע ;זדנוא רַאֿפ קערש ןַײז

 ,גנוטכַארַאֿפ טימ טּפוטשעגּפָא ךיז ןוֿפ רע .טָאה עניילק יד .תימולש רעניילק רעד

 יז זַא ,ןטַאדלָאס יד ןלױֿפַאב ךיוא טָאה רע .סקידלקע סעּפע קעװַא טקור ןעמ יו

 עניילק יד ,ּפָאק-ןשטנעמ ןקיטולב ןטימ ץַאט ענרעבליז יד ריא ןוֿפ ןעמענוצ ןלָאז

 ַא טָאה ךרַארטעט רעד ...םוטנגייא ריא וצ טמענ ןעמ סָאװ ,טריטסעטָארּפ טָאה

 ןוא ,ןענַאטשרַאֿפ םיא טָאה יז ,ןיכרַארטעט רעד ףיוא ןֿפרָאװעג קילב ןקידנעָארד

 יד ךיז טָאה זדנוא וצ ,ןליטשוצנַײא יז טימַאב ךיז ןוא ךיז וצ ןעמונעגוצ עניילק יד

 :רעטכָאט ריא רַאֿפ טרעֿפטנערַאֿפ ךיז ,עלעכיימש קידהליחמ ַא טימ טדנעוועג עמַאד

 -גַײא עמענעגנָאמוא עכלעזַא ריא וצ ןעמוק סע ןענַאװ ןוֿפ טשינ סייוו ךיא ---

 יז ןוא -- ,טנרעלעג רעטָאֿפ ריא ַײב ףיוה ןדליוו םעד ןיא סָאד טָאה יז ,ןלַאֿפ

 דניק ַא זַא ,טרעהעג סָאד טָאה רעוו ?ּפָאק-ןשטנעמ ַא -- עניילק יד טקיאורַאב
 ? ּפָאק-ןשטנעמ ַא טימ ןליּפש ךיז לָאז

 ןלױֿפַאב ,טעקנַאב םעד ןטלַאהוצנָא רעטַײװ טימעג ךיז טָאה ךרַארטעט רעד
 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ןגירק יד ןגָארטמורַא ןלָאז ייז זַא ,רעסיגנָאןַײוװ יד
 ןוא רעסייק ןטימ טֿפַאשדנַײרֿפ ןַײז רַאֿפ ,םיור ןוֿפ ןדירֿפ ןרַאֿפ ןעקנירט ןייא
 -עג טשינ טָאה ןַײװ רעד רעבָא ...!עירעּפמיא רעד ןוֿפ טַײל עסיורג עלַא רַאֿפ
 ץלַא טָאה ןרעמָאי ןוא ןגָאלק סָאד .קערש ןוא טייקיאורמוא ןַײז ןרוּכשרַאֿפ טנָאק

 .ףיוה םעד ןוֿפ זדנוא וצ ןעגנירדוצנַײרַא טרעהעגֿפױא טשינ
 ןענייווַאב ייז ,ןנחוי םעד ןוֿפ םידימלּת יד ,רעגלָאֿפכָאנ ענַײז ןענַײז סָאד ---

 .רעיוא ןיא סואעמָאלָאטּפ ןַײא רימ טמיור --- ףיוה ןיא טציא םיא
 ? ףיוה ןוֿפ סיױרַא טשינ ייז ריא טבַײרט סָאװרַאֿפ ---
 .ךרַארטעט ןֿפױא רימ וצ רע טקניוו --- טשינ טזָאל רע ---
 "רַאֿפ ןרָאװעג זיא סע .טליטשעגנַײא ןגָאלק סָאד ןסיורד ןיא ךיז טָאה דלַאב

 סָאװ ,עמיטש עקיצנייא ןייא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַא טימ ןוא ,ליטש קיטכעד
 ערעייז ןוֿפ לוק ןכעלמייהמוא םעד טימ ןזָאלבעג ןעוועג טלָאװ סע יוװ ,טלַאשעג טָאה
 -רַאש ַא טימ טלָאװ סע יו ,טרעהעג ךעלטַײד ןוא רָאלק סע טָאה ןעמ .תורֿפוש

 רעד ףיוא זדנוא וצ ןעגנורדעגנַײרַא ןוא ןטינשעגכרוד טנעו יד דרעוװש רעֿפ
 ,םיאיֿבנ ערעייז ןוֿפ זרעֿפ ןשיאערבעה ַא טרימַאלקעד טָאה לוק סָאד ,עילַאה-גיל

 ךיא .רערעדורֿפױא ןטּפעקעג סָאװ:רָאנ םעד ףיוא טסַאּפעגוצ ןבָאה ייז ןכלעוו
 טָאה סע לַײװ ,ןֿפורעגסיױא טָאה לוק סָאד סָאװ ,ץַאז םעד ןבירשרַאֿפ רימ בָאה

 סָאד רָאנ ,ךרַארטעט ןֿפױא רָאנ טשינ קורדנַײא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טֿכַאמעג
 טָאה יז .ןיכרַארטעט רענעגיוצרעד טוג ןוא רעקיאור קיביײא רעד ףיוא ךיוא לָאמ
 .טרעטיצעגֿפױא

 ,.."!טָאג רַאֿפ געוו ַא טכַאמ :רבדמ רעד ןיא טֿפור עמיטש ַא; ---
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 -טעט םוצ טדנעוועג ךיז ןיכרַארטעט יד טָאה --- !ףיוה ןוֿפ ייז גָאירַאֿפ --
 ! טעקנַאב םעד ןרעטש ייז -- ךרַאר -

 רעד ןוֿפ טֿפור סָאװ ,עמיטש יד ךָאד זיא סע ?ןגָאירַאֿפ ךיא לָאז ןעמעוו --
 !ןליטשנַײא טשינ עמיטש יד ןָאק ךיא ,רבדמ

 ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז רע טָאה גנילצולּפ ,טגָאזעג ךרַארטעט רעד טָאה סָאד
 טָאה ,שיט םַײב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טסעג עשימיור יד ףיוא טקוקעג טשינ
 ,טעקנַאב םעד טזָאלרַאֿפ רע
 ,ךרַארטעט ןוֿפ גנולדנַאה רעד רעביא טניוטשרעד ןציז ןבילבעג ןענַײז רימ |

 ןשוװוצּפָא ידּכ ןוא ,טייקיאור ריא ןענוֿפעגקירוצ דלַאב טָאה ןיכרַארטעט יד |
 -נָא ךיז יז טָאה ,זדנוא ףיוא טכַאמעג טָאה ןַאמ ריא סָאװ ,קורדנַײא ןטכעלש םעד
 ; רימ וצ ןֿפורעג

 סָאד ,ןעמוקַאב ףָארטש ןַײז טָאה רעכערברַאֿפ רעד ? קוליח רעד זיא סָאװ --
 ןַײז קיאור ןָאק םיור ןוא -- טקידירֿפַאב זיא ץעזעג

 ךיז טָאה רעטכָאט עניילק רעיא .ןלייטטימ לוסנָאקָארּפ םעד סע לעװ ךיא ---
 - .טכַאמעג טנידרַאֿפ םיור רַאֿפ

17 
 םוחנ-רֿפכ ןיא טוילענרַאק

 עשידִיי יד ַײב ןחישמ ףיוא ןטרַאװ סָאד טָאה ליבטמה ןנחוי ןוֿפ טיוט םעד ךָאנ
 יז ,ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ זיא סע -- הברדַא ,טרעהעגֿפױא טשינ ןסַאמ
 וצ ךיז ןקור רעטנעענ ץלַא ,טרעוו טַײצ יד רעגרע סָאװ זַא ,טשטַײטעגסיוא ןבָאה
 טָאה דלַאב ןוא ,?ןטַײצ סחישמ, ןֿפורעגנָא סָאד ןבָאה ייז ,ןעמוק ןַײז ןוֿפ געט יד
 -עגֿפױא זיא --- ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יוװ --- לילג ןיא זַא ,טרעהרעד ךיז
 תוכלמ םוצ ךיז ןטײרבוצרָאֿפ ןוא הֿבושּת וצ טֿפור רעכלעוו ,רערעדנַא ןַא ןענַאטש
 דימלּת ַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא ייז ןבָאה טשרע םוצ ,ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,םימש
 ןנחוי זיא רע זַא ,טגָאזעג ייז ןבָאה רעטעּפש .ליבטמה ןנחוי ןטעטייטעג םעד ןוֿפ
 ןַײרַא ןבעל ןיא קירוצ טיוט ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא רעכלעוו ,ןײלַא ליבטמה
 טבעלעג טָאה רעכלעוו ,והילא איֿבנ רעד זיא רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא
 םערָאװ .ןזיוװַאב רעדנואוו עסיורג ןבעל ןַײז יב טָאה ןוא קירוצ ןרָאי-ןרָאי טימ
 טוט ,תרנּכ םי ןוֿפ גערב םַײב ,לילג ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעד ךיוא

 סױרַא טבַײרט ,עקיצערק טקיניר רע ,עקנַארק טלייה רע :רעדנואוו עסיורג
 טרעעג ןוא טבילַאב רעייז זיא והילא איֿבנ רעד יו ױזַא ןוא .תוחור עטכעלש
 ,והילא םענעמוקעגקירוצ םעד רַאֿפ ןטלַאהעג םיא ייז ןבָאה רעבירעד ,ןעוועג
 ,ןֿפלעהסױרַא טיונ רעייז ןוֿפ יז טעוו רעכלעוו

 לודג ןהּכ ןטלַא םַײב ןֿפורנָא ןעמָאנ ןַײז טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא |

 ןטרָאג ןיא ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב גָאטימכָאנ-סגנילירֿפ ַא ןיא לָאמ ןייא .ןנח
 -מיג יד וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ואוו ,רעדעב-םיווש יד ןשיווצ ,לודג ןהּכ ןוֿפ
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 ןהֹּכ ןטסטלע ןוֿפ רעדניק יד -- טנגוי יד סָאװ ,ןצנוק עשירעמיווש ןוא עשיטסַאנ

 ןוא ןנח רעטלַא רעד ךימ טֿפערט .טריֿפעגסױא ןבָאה דנַײרֿפ ערעייז טימ לודג

 : רעטכעלעג ןוֿפ ןטלַאהעגנַײא םיוק ,רימ וצ טגָאז
 -לעוו ,ייז ַײב איֿבנ ַא ןענוֿפעגסױא רעדיוװ ןיוש ךיז טָאה סע ,טרעה ריא --

 לָאמ סָאד .לילג ןיא ןעגנוי עבָארג יד רַאֿפ םימש-תוכלמ סָאד טקידערּפ רעכ

 ןנח רעטלַא רעד ןוא -- !תרצנ ןוֿפ --- ,ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד טמוק

 ןוא ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןצירּפש ןרערט שזַא ,ףמַארק:ךַאל ןַײז ןטלַאהנַײא טשינ ןָאק

 רעביא רעטנוא טגנירּפש עכלעוו ,דרָאב רעטּפינקעג רעֿפַײטש רעד ןיא ןלַאֿפ
 !תרצנ טָאטש רעד ןוֿפ :טײטשרַאֿפ ריא -- טסורב רעכעלגעווַאב ןַײז

 - .םיא ךיא גערֿפ -- ? תרצנ זיא סָאװ ---
 ןוֿפ ,טרָאװכירּפש סָאד טגָאז ,7? תרצנ ןוֿפ ןעמוקסיורַא סטוג סעּפע ןָאק, ---

 ןענָאק עכלעוו ,סרעלשיט ןֹוא רעטעברַא-דלעֿפ ןוֿפ ,םיצרַאה-ימע ןוֿפ טָאטש רעד

 ,טייקגיירמוא ןוֿפ ןטיהוצּפָא טשינ ךיז ןסייוו ןוא ץעזעג סָאד טשינ
 -סדנַאל ערעייז וצ ןעגנואיצַאב ענעדײשרַאֿפ ייווצ טַאהעג ,ךעלמענ ,ןבָאה ייז

 ןֿפורעג ךיז ןבָאה ,טֿפירש רעד ןיא טנָאקעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטעדליבעג יד : טַײל
 -ַאבכַײלג ַא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ שטנעמ ַא ,עגעלָאק טסייה סָאד ,"רֿבח; ךיז ןשיווצ
 ,ןכערב טיורב ןעמַאזוצ טנָאקעג טָאה ןעמ ןכלעוו טימ ,עסָאנעג-שיט רעטקיטכער
 -ליבעגמוא יד .טייקניירמוא ןוא טייקנייר ןוֿפ ןצעזעג יד טסואוועג טָאה רע לַײװ
 ןשטנעמ : טסייה סָאד ,?םיצרַאה ימע, ןֿפורעג ייז ןבָאה ,עקידנסיוומוא יד ,עטעד
 .ןרעקרַאֿפ ייז טימ לָאז ןעמ זַא ,קיאעֿפמוא ןענַײז עכלעוו ,דנַאל ןוֿפ

 -דנַאל רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא זיא ,לילג ץנַאג ןיא סנקירביא יוװ ,תרצנ ןיא

 יד ןוֿפ ןענַאטשַאב גנורעקלעֿפַאב רעשיטָאטש רעד ןוֿפ ךיוא יוװ ,גנורעקלעֿפַאב
 ץכעשימסיוא ןַא? : ןרָאװעג ןֿפורעגנָא ןדִיי יד ַײב לילג רַאֿפרעד זיא .םיצרַאה-ימע

 ."רעקלעֿפ ןוֿפ

 טימ ךיז טָאה סָאװ ,לטעטש םעד ןוֿפ זַא ,ןעוועג רעדנואוו ַא רעבירעד זיא
 געוו ןֿפױא ןגעלעג ןענַײז עכלעוו ,ךעלטעטש ערעדנַא ןוֿפ טדיישרעטנוא טשינרָאג
 עג ןבָאה ייז ןכלעוו ,רעטנרעלעג ַא ןעמוקסיורַא לָאז ,קשמד ןייק עירַאזעצ ןוֿפ
 ןענַײז ,טנגעג רעצנַאג רעד ןיא יװ ,לטעטש םעד ןיא םערָאװ .איֿבנ סלַא טניורק

 ,טַײל עטנרעלעג ּפַאנק ןעוועג
 רימ זיא ,ךרַארטעט םוצ הירֿבט ןייק רעדָא ןרוּפצ ןייק ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו

 "ןענַאװַארַאק ַא טריֿפעג טָאה לטעטש םעד ךרוד .תרצנ ןײגוצַײברַאֿפ ןעמוקעגסיוא
 סָאד .קשמד ןייק ,לאערזי-קמע ןוֿפ לָאט ןכַײר םעד ךרוד ,םי ןסיורג םעד ןוֿפ געוו
 ןיא ּפָארַא סע טקוק םינּפ ןטימ רעבָא ,גרעב יד ןשיוצ ןטלַאהַאב טגיל לטעטש
 ,וֿפרעד סױרַא טירט רָאּפ ַא רָאנ ןעמ זיא םיוק .לאערזי-קמע לָאט ןכַײר םעד
 עטעברַאַאב סעילַאװכ יד ןסָאגעגסױא ךַײט רעקידנסילֿפ ַא יװ ןיוש ךיז ןבָאה

 גרעב יד ןשיווצ םַאר ַא ןיא טסַאֿפעגנַײא יו ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןטייב-רעדלעֿפ
 -גַײװ ענעדלָאג ןיא ןעוועג טעבעגנַײא זיא ןײלַא לטעטש סָאד .עובלג ןוא רובּת
 -ןֿפירט-קינָאה ןיא ןוא עטעֿפ ןיא ,ךעלדלעוו-ןסירּפיצ עלעקנוט ןיא ,רענעטרעג

 . רעד זיא טֿפַאשדנַאל רעד ןוֿפ םינּפ סָאד רעבָא ,רעמײב-ןגַײֿפ ןוא -ןעמלַאּפ עקיד

 יד ןוא רענעטרעג יד ,רעדלעֿפ-סנירג יד .םיוב-ןטריבלייא רעקידרעבליז-יורג
 עמערָא ןוֿפ קלָאֿפ םַאזטעברַא קיסַײלֿפ ַא .ןעוועג טעברַאַאב טוג ןענַײז ךעלדלעוו
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 סָאד ןטלַאהעגֿפױא רעדלעֿפ ןוא רענעטרעג ענַײז ןשיווצ ךיז טָאה סרעמרַאֿפ

 ףעלזַײה יד ,תוכָאלמ-ילעב ןוא םירעוּפ רעטיול ,סמערָא ןַא ןעוועג זיא לטעטש

 -בָאלֿפעג רעטעלב-ןעמלַאּפ סיוא טימ ,דרע רעטנקירטעג סיוא ןענַאטשַאב ןענַײז
 "לעב ַא ןציז ןעזעג ייז ןשיווצ ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד .ןעמיוצ ןוא רעכעד ענעט

 רלדנס ַא ,רעּפעט ַא ,רעניּפש ַא ,רעטכעלֿפ-טלעצעג ַא ,רעכַאמ-לטָאז ַא --- הכָאלמ

 סָאד .סרעלשיט ןעוועג סע ןענַײז ,ןעזעג ןטסיימ םוצ טָאה'מ סָאװ רָאנ ,(רעטסוש)

 רַאֿפ רעמענורב-קנירט רָאּפ ַא טגָאמרַאֿפ טָאה ןוא געוו ןֿפױא ןגעלעג זיא לטעטש

 .ךיז ןעורוצּפָא ףיוא רערעדנַאװכרוד יד רַאֿפ ךעלדַײב-ןטָאש רָאּפ ַא ,תומהב יד

 ךיז טָאה לָאמ טֿפָא ,ןוט וצ ךס ַא טַאהעג םעדכרוד ןבָאה סרעכַאמ-רענעגעוו יד

 טעברַאעג רעבָא ייז ןבָאה סנטסרעמ ; ןגָאװ ןקידנעיצכרוד ַא ןוֿפ ןכָארבעצ דָאר ַא

 ,סרעקַא ענרעצלָאה ןיא טקיטיינעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ עקיטרָא יד רַאֿפ
 -ּפָארַא רעמייב יד ןוֿפ ןטכורֿפ יד ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,סעקָאה ןיא ,סעילבַארג ןיא

 ןבָאה סערַאילָאטס יד סָאװ ,םילּכ ענרעצלָאה ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,ןעמונעג

 ,טעברַאעגסיוא

 ןגעוו ,איֿבנ םעד טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא רעטעּפש

 זיא סע ,ןיינ .םילשורי ןיא טלײצרַאֿפ רימ טָאה לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד ןכלעוו

 ,טכַאמעג סיוארעד טָאה ןנח רעטלַא רעד יוװ ,סַאּפש ַאזַא ןעוועג טשינרָאג ןיוש

 ףינע רעטסנרע רעייז ַא ןעוועג רעדייל זיא סע

 ןיא טשינ רעבָא ,םיא טימ ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ,ָאי

 ,םוחנ-רֿפּכ טָאטש רעד ןיא טרעַײנ ,תרצנ

 םיא ןבָאה ןדִיי יד יוװ ,רעדָא תרנּכ םי ןוֿפ גערב םַײב ןגעלעג זיא םוחנירֿפּכ

 יד ןוֿפ ןטרָאג רעד, --- ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,"רסונג םיק :ןֿפורעג

 -נעילב ןייא זיא סָאװ ,לָאט ַא ןיא טעבעגסיוא טגיל תרנּכ םי רעד לַײװ ,"ןטשריֿפ
 -ערג ַא ןעוועג זיא םוחנ-רֿפּכ סָאד ,ןטכורֿפ עכַײר ןוא תואוֿבּת ןוֿפ ןטרָאג רעקיד

 ןטקודָארּפ ערעייז ןבָאה םירעיוּפ עקימורַא יד ןיהואוו ,טָאטש-ץניװָארּפ ערעס

 ,טמַא-לָאצ ַא ןוא ןֿפַאה-רעשיֿפ ַא טַאהעג טָאה םוחנירֿפּכ ,ןֿפױקרַאֿפ וצ טכַארבעג

 גנובעגמוא רעכַײר רעד ןוֿפ ןטכורֿפ ןוא תואוֿבּת טימ סעקנילרעב ןעמ טָאה טרָאד

 ,תרנּכ םי טייז רענעי ןוֿפ גערב םוצ ןֿפױקרַאֿפ םוצ טריֿפעגּפָא ןוא טנדָאלעגנָא

 אנוכרט ,רוטי ,סוּפיליֿפ ךרַארטעט ןוֿפ תונידמ יד ןענוֿפעג ןיוש ךיז ןבָאה סע ואוו

 ןוֿפ : ןלַאװק-טּפיױה ייווצ ןוֿפ לטעטש סָאד טָאה טבעלעג רעבָא .ערעדנַא יד ןוא

 ,שיֿפ יד ןוֿפ ךיוא ןוא ,טלגנירעגמורַא סע ןבָאה סָאװ ,רעדעס-טכורֿפ עכַײר יד

 ןעז וצ דליב ךעלרעה ַא ןעוועג זיא סע .תרנּכ םי ןוֿפ ןגױצעגסױרַא טָאה'מ סָאװ

 ןעיולב םעד רעביא ךיז ןבָאה םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ רעשיֿפ יד ןעוו ,ןטנווָא-הנֿבל ןיא

 -ַאווכ ענַײז ןיא ןטלַאהעג ןעגנַאֿפעג טָאה סָאװ ,תרנּכ םי םענעֿפילשעג-לָאטסירק

 עכלעוו ,ךעלֿפיש עקילייצמוא טימ טזָאלעגסױרַא ,ןרעטש יד טימ הנֿבל יד סעיל

 טֿפָא ,ןעגנַאזעג טרעהעג ךיז ןבָאה תרנּכ םעד ןוֿפ .ןצענ ערעייז ןֿפרָאװרַאֿפ ןבָאה

 ןוֿפ ןעגנַאזעג עמורֿפ רעדָא "םירישה-ריש, ןטמירַאב ןוֿפ רעדיל-סעביל לָאמ

 רעבַײװ ,ןעלגעז טימ ןעוועג לופ גָאט ַײב זיא ןֿפַאה-רעשיֿפ רעניילק רעד .םיִליהּת

 רעשיֿפ יד .ןטכיררַאֿפ וצ רעדָא ןענעקירט םוצ טגיילעגסיוא ןצענ-רעשיֿפ ןבָאה

 "גוא עכַײר ַײב טלעטשעגנָא ןעוועג לייטנטסרעמ ןענַײז סרענעקירט-שיֿפ יד יו

 םוצ טײרּפשרַאֿפ תרנּכ םי ןוֿפ שיֿפ עטנקורטעג יד ןבָאה עכלעוו ,סרעמענרעט
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 -עקלעֿפַאב-רעשיֿפ יד םערָאװ .לילג ןוא הדוהי ץניװָארּפ רעד רעביא ןֿפױקרַאֿפ
 -לָאצ יד בילוצ ,גנומענרעטנוא ַאזַא יז ןבָאה ןילַא .םערָא רעייז ןעוועג זיא גנור

 וצ ןעגנודרַאֿפ רעבירעד ךיז ייז ןבָאה ,ןריֿפסױא טנָאקעג טשינ ,ןעגנולָאצּפָא
 .ןעוועג קיליב רעייז לילג ןיא ןענַײז טנעה-סטעברַא .ןעגנומענרעטנוא ערעסערג
 "טייט רעדָא ןגַײֿפ רָאּפ ַא טימ ןענעגונגַאב טזָאלעג ךיז ןבָאה רענעקירט-שיֿפ יד
 עסיורג יד טשינ ןעוו .רעַײֿפ ןֿפױא ענעקַאבעג ךעלצעלּפ-תוצמ טימ רעדָא ןעל

 סָאד טלָאװ ,סרענעקירט ןוא סרעשיֿפ יד ןוֿפ ןסירעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןרעַײטש
 ַא ןעוועג םי ןוֿפ גערב םַײב ןענַײז ,טגָאזעג יוװ רָאנ :ןבעל טוג טנָאקעג לטעטש

 -רַאֿפ ,טַאהעג טרָאד טָאה לּכ-םדוק . ...ךעלדַײב-לָאצ רעדָא סעיצנַאטסילָאצ רָאּפ
 "ער סנעמעוו רעטנוא ,לילג ןוֿפ ךרַארטעט רעד עטמַאַאב-לָאצ ענַײז ,ךיז טייטש

 רעד רַאֿפ ןעוועג זיא גנַאֿפ-שיֿפ רעד ,ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא םוחנ-רֿפּכ גנוריג
 ךיוא ןבָאה םעד ץוחַא ןוא .טייקיטכיוו רעסיורג ןוֿפ ךרַארטעט ןוֿפ רעמַאק-ץַאש
 סָאד .סרענָאמֿפױא-רעַײטש ערעזדנוא ,סרעטכַאּפ-רעַײטש ערעזדנוא טַאהעג רימ
 -רעַײטש ןוא רעלדנעה-טכורֿפ ,סרענעקירט ,סרעשיֿפ ןוֿפ טלמיוועג טָאה לטעטש

 טשינ ךיז סע טָאה ,טעברַאעג רעווש טשינ טָאה לטעטש סָאד יװ .סרענָאמֿפױא
 -סטלע ןַא סרעזדנוא ןוא ,לוש ענעגייא ןַא ןעיוב ןענָאק וצ ןטעברַאֿפױרַא טנָאקעג
 -סיױרַא טזומעג ייז טָאה ,טניואוועג טרָאד טָאה רעכלעוו ,טרעדנוה רעביא רעט
 רַאֿפ ייז ןוֿפ ןעמונעגוצ טשינ ןבָאה םיסכומ יד סָאװ םערָאװ .םעד ןיא ןֿפלעה
 רַאֿפ טנָאמעגֿפױא לודג ןהּכ ןוֿפ םיחולש יד ןבָאה ,ןעגנולָאצּפָא ענעדײשרַאֿפ

 | ,ןלָאצּפָא-שדקמ:תיב
 טסַאג וצ ןענוֿפעג ךימ בָאה ךיא ןעוו .טכוזַאב לטעטש סָאד לָאמ טֿפָא בָאה ךיא

 ןקיאור ַא ַײב ,טלעֿפרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ךיא בָאה ,הירֿבט ןיא ךרַארטעט םַײב
 םי םעד רעביא ריצַאּפש-ףיש ַא ןעמענ וצ טכַאנ-הנֿבל רענייש ַא רעדָא רעטעוו
 עכלעוו ,שיֿפ ענעגנַאֿפעג שירֿפ ךיז רַאֿפ ןֿפױקוצנַײא ידּכ ,םוחנירֿפּכ ןייק תרנּכ
 ןייק געוו רעד לָאמ טֿפָא ךימ טָאה ךיוא ,טמירַאב ןעוועג גערב םעד ַײב ןענַײז
 געלֿפ לָאמ לייט .םוחנ-רֿפּכ רעביא טריֿפעג עיכָאיטנַא ןיא סוטַאגעל םוצ עיריס

 --- ,סוּפיליֿפ ךרַארטעט םוצ םינינע עכעלטַאטש טימ ,ןייג קשמד ןייק ךיוא ךיא

 ,לטעטש םעד ןיא ןלעטשוצּפָא ךיז ןעוועג ןרעג קידנעטש ןיב ךיא
 טרעדנוה רעביא ןטסטלע ןַא ןרינָאיצַאטס טַאהעג לטעטש םעד ןיא ןבָאה רימ

 ,ךרַארטעט םַײב טסניד ןיא ןענַאטשעג רע זיא לעיציֿפָא ;עטרָאהָאק ןַײז טימ
 רעטנוא עטרָאהָאק ןַײז טימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעוועג רע זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא
 -בכיוו ַא ןעוועג זיא טרָא סָאד .עיכָאיטנַא ןיא לוסנָאקָארּפ םעד ןוֿפ עדנַאמָאק רעד
 -טעט ייווצ ןוֿפ ץענערג רעד ףיוא ןגעלעג זיא יוא טקנוּפ רעשיגעטַארטס רעקיט
 -הכולמ רעזדנוא רַאֿפ ץַאלּפ-טֿפנוקנַײא ןַא ןעוװעג ךיוא זיא סע ;סעיכרַאר
 טַאהעג ןרעג ןוא ןדַיי עקיטרָא יד טימ טבעלעג טוג טָאה רעטסטלע רעד .רצוא
 ןרָאֿפוצַײברַאֿפ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןעגנערברַאֿפ וצ ייז טימ
 ,ןטסטלע םעד ,דנַײרֿפ ןַײמ ַײב טרישזָאל ,ךעלדנעטשרַאֿפ ,ךיא בָאה ,לטעטש סָאד

 עטסכעלרעה יד ןוא דנַאל ןוֿפ טַײצ עטסנעש יד -- טַײצ-סגנילירֿפ ןיא לָאמ ןייא

 ךיא ןעוו --- ,גנואילב רעלוֿפ ריא ןיא זיא רוטַאנ יד ןעוו ,טנגעג-תרנּכ רעד רַאֿפ
 -סיוא ןרַאברעדנואוו ַא ןגעוו טלײצרַאֿפ רימ רע טָאה ,דנַײרֿפ ןַײמ וצ ןעמוקעג ןיב
 -ַאב רע ,לטעטש ןיא ןדִיי יד ןשיווצ ןזיוװַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ןשילרעט
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 ,ענעסעזַאב ןוֿפ תוחור עזייב ןבַײרטוצסױרַא ןוא עקנַארק ןלייה וצ טֿפַארק יד טציז
 .לטעטש ןיא רע טוט רעדנואוו ערעדנַא ךָאנ ןוא
 ךיא בָאה רעטסַײג עטכעלש ןוֿפ סרעַײרֿפַאב ,סרעכַאמֿפושּכ ,ןרענָאיזיװ טימ =
 ןבָאה ןבַײרט ףושּכ .ייז טימ טלמיוועג טָאה ָאד ,םילשורי ןיא ןעזעגנָא גונעג ךיז
 טזומעג ןבָאה םיטֿפוש ערעייז רעדָא ןירדחנס ןיא סרעציז יד .טנָאקעג עלַא יז
 ןענַײז ךָאד ןוא ,סרעכַאמֿפושּכ ןוֿפ ןרַאנּפָא ןזָאל וצ טשינ ךיז ידּכ ,ףושּכ ןענעק
 ןעוו ןגעװטסעדנוֿפ .רעעדלַאכ יד יוװ סרעכַאמ-ףושּכ עכלעזַא ןעוועג טשינ ייז
 רעדנואוו ַא ןײלַא םיא טימ טָאה רענעי זַא ,טלײצרַאֿפ רימ טָאה דנַײרֿפ ןַײמ
 םענעגייא ןַײז ןבָאה ,ךעלמענ ,לָאז רע .טריסערעטניארַאֿפ ךימ סע טָאה ,ןָאטעג
 טנעקעג טוג בָאה ךיא ןכלעוו ,סָאדָאר לזדניא ןוֿפ לגנִיי שיכירג ביל ַא ,רעניד

 טימ טלייהעגסיוא --- םירֿבא עלַא ףיוא ןרָאװעג טמיילעג גנילצולּפ זיא סָאװ ןוא
 ןייק טשינ ןעוועג ,סנקירביא ,זיא רעכלעוו ,טשרעביוא רעד .טרָאװ קיצנייא ןייא
 רע טָאה ,דשוח םיא ןיב ךיא יװ ,ןוא ןדִיי יד ןוֿפ דנַײרֿפ ַא ,טסַאיזוטנע רעניילק
 -לצנייא עלַא טימ טלײצרַאֿפ רימ טָאה ,הנומא רעייז וצ גנוגיינ עמייהעג ַא טַאהעג
 : ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד ױזַא יוװ ,ןטייה

 זיא רע זַא ,ךָאד טסייוו וד ןוא ןרעג עלַא ןבָאה רימ ןכלעוו ,סורדנַא לגנַיי סָאד;
 סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,ןלַאֿפעגקעװַא גנילצולּפ זיא ,ןוז רענעגייא ןַא יו רימ ַײב
 ךיז בָאה ךיא .ןריר רֿבא ןייק טימ טשינ ןָאק רע רָאנ ,םיא טימ ןעשעג זיא סע
 ןיא ןוא ,ןעגנַאגעגנָא קרַאטש רימ זיא לגנִיי ןוֿפ לרוג רעד ,ןקָארשרעד רעייז
 ןבָאה רימ .ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ טסואוועג טשינ ךיא בָאה גנולֿפײװצרַאֿפ ןַײמ
 עכלעֹזַא ןיא ָאד ךיז טדנעו גנורעקלעֿפַאב יד ןוא םיריױטקָאד ןייק טשינ ָאד
 עקנַארק יד ןלייה עכלעוו ,ליֿפ רעייז ןבָאה רימ עכלעוו ,רעליײה-רוטַאנ וצ ןלַאֿפ
 רעה ָאד ,ןכַײלג סָאד ןוא ןטעלומַא ,ןעגנוכערּפשּפָא ,רעצכעטַײרק-רעדנואוו טימ
 גנַאל טשינ ָאד טָאה רעכלעוו ,שטנעמ ןכעלרעדנואוו ַא ןגעוו לָאמ ַא טימ ךיא
 ,םיא רַאֿפ ןטיהעג ךיז ןוא טנעקעג ןבָאה עלַא רימ סָאװ ,ןקיצערק ַא טלייהעגסיוא
 זַא ,טַאהעג ארומ ,שילָאּפ םַײב ,ןסיורד ןוֿפ ןטלַאהעג םיא ייז ןבָאה לוש רעד ןיא
 -עגנָא ןיילַא טלמונַא טָאה רעקיצערק רעד טָא ,ןרירוצ טשינ ייז וצ ךיז לָאז רע
 וד זאק :םיא ַײב ןטעבעג ךיז טָאה רע ןוא שטנעמ ןכעלרעדנוואוו םעד ןֿפָארט
 ;ןֿפורעגנָא שטנעמ רעכעלרעדנואוו רעד ךיז טָאה *!ןלייה ךימ וטסנָאק ,טסליוו
 רעד זיא קילבנגיױא ןבלעז םעד ןיא ."!ןרעװ טלייהעג טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא,
 ןַאמ רעד .בַײל ןַײז ןגיוצעגרעביא טיוה רעַײנ ַא טימ יו ,ןייר ןרָאװעג רעקיצערק
 םענייק טגָאזעגנָא םיא ןוא ,ןברק ןַײז ןעגנערב ןוא ןהּכ םוצ ןייג ןסייהעג םיא טָאה
 סָאד טָאה גָאט ןטייווצ ןֿפױא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ טשינ
 סורדנַא ןַײמ ,עז ךיא ןעוו ,גונעג .ךיא ךיוא ןוא טסואוועג ןוֿפרעד לטעטש עצנַאג
 עזייב ַא רעדָא ,סעכלעזַא סעּפע ןסעגעג רע טָאה יצ -- ןֿפמַארק ןיא ךיז טֿפרַאװ
 רעייז םיא ףיוא רימ טָאה ץרַאה ןַײמ ,ןוטעג ךָאטש ַא םיא טָאה קומ עקיטֿפיג
 טוג קידנעטש ןיב ךיא, :טגָאזעג ייז ןוא ןדִיי יד וצ קעװַא ךיא ןיב .ןוטעג ייוו
 רימ ריא טזומ טציא ,ןעיוב לוש ַא ןֿפלָאהעג וליֿפַא ךַײא בָאה ךיא ,ךַײא וצ ןעוועג

 ,"לגנוי ןַײמ ןכַאמ טנוזעג רע לָאז ןוא ,ןַאמ ןכעלרעדנואוו רעַײא וצ טייג ,ןֿפלעה
 ךיא ןוא תוחילש רעייז ףיוא טרַאװעג טשינ בָאה ךיא .םיא וצ קעװַא ןענַײז ייז
 רעכעלרעסיוא ןַײז ןיוש .ןַאמ םעד ןֿפָארטעגנָא בָאה ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןיב
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 טדנעוועג ךיז בָאה ךיא .טכַאמעג קורדנַײא ןקרַאטש ַא רימ ףיוא טָאה ןעזסיוא
 טשינ ןָאק ךיא םערָאװ ,ןלייה לגנִיי ןַײמ לָאז רע זַא ,השקב רעד טימ םיא וצ

 ךיא זַא ,ןעזעג ןוא ןַײרַא םינּפ ןַײמ ןיא טקוקעג טָאה ןַאמ רעד .רעצ ןַײז ןקוקוצ
 "נָא ךיז רע טָאה ,לגנִיי םעד ןֿפלעה ןָאק רע זַא ,עקַאט ביולג ךיא ,טסנרע סע ןיימ
 טרירעג ןיב ךיא ."ןלייה םיא לעװ ןוא םייהַא ריד וצ ןייג לעװ ךיא; :ןֿפורעג
 טשינ ,ןכוזַאב ןלעװ רע לָאז ,ןדמערֿפ ַא ,ךימ סָאװ ,טייקסטוג ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג
 ןיא דייה ַא ַײב ןעניֿפעג טשינ ךיז ייז ןרָאט ןיד םעד טיול סָאװ ,ףיורעד טקוקעג
 ןַײז חירטמ טשינ ךיז טסֿפרַאדַאב וד; :םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז ךיא בָאה ,בוטש
 יו ,רעטרעוו ענַײד טימ רעטסַײג יד ןלעֿפַאב טסנָאק וד ,ןעמוק וצ זיוה ןַיײמ ןיא
 ןוא דייר ענַײמ ןוֿפ ןרָאװעג טרירעג זיא רע ." סָאד סייוו ךיא ,רענלעז ענַײמ ךיא
 טשינ ךיא בָאה ןדִיי יד ןשיוװצ, :טיײלגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,יד וצ ךיז ןֿפורעגנָא
 :רימ וצ טגָאזעג טָאה רצ ןוא ,"טָאה רעדמערֿפ רעד יװ ,ןביולג ַאזַא ןענוֿפעג
 זומ ךיא ןוא ,ןעשעג טעװ ױזַא ,ןביולג ןַײד זיא סע יװ ױזַא ןוא םייהַא יג;
 טקוקעגנָא בָאה ךיא ןעוו זַא -- טרעכיזרַאֿפ רעטסטלע רעד רימ טָאה --- ןגָאז
 "סַײג רעביא טרידנַאמָאק רע זַא ,םיא ןיא ןביולג טזומעג ךיא בָאה ,שטנעמ םעד
 ןוא ןעמוקעגמייהַא ןיב ךיא ,רָאֿפ ריד לעטש ןוא !רענלעז רעביא רימ יװ ,רעט
 . .'!ךיא ןוא וד יו ךיז ןגעװַאב ןוא ןדייר ןוא ןייג סורדנַא ןַײמ ןענוֿפעג בָאה

 קירעגַײנ ךיא ןיב ,רעדנואוו ןקיזָאד םעד ןגעוו ןטסטלע םעד ןוֿפ טרעהעג
 : טגערֿפעג בָאה ךיא ןוא ,ןעז וצ ןַאמ םעד ןעוועג

 ?ןעז רעוט-רעדנואוו ןַײד ךיא ןָאק ,ןָאירוטנעצ --
 יד ןשיוװצ ףיוא טרָאד ךיז טלַאה רע ,ןֿפַאה םַײב גָאט ןדעי זיא רע ,סיוועג --

 .ןֿפערט םיא וטסעוו ,רימ טימ םוק ,טסליוװ וד ביוא .רענעקירט-שיֿפ יד ןוא סרעשיֿפ
 ןַא ןעוועג זיא סָאד ,ֿפַאה:רעשיֿפ םוצ דנַײרֿפ ןַײמ טימ קעװַא ןיב ךיא

 טמױצעגּפָא ןעוועג זיא ןוא דנַאל ןיא ןטינשעגנַײרַא ךיז טָאה סָאװ ,ןֿפַאה רעמערָא
 "יטש רעקיאור רעד םערָאװ ,ןקָאלב-רענייטש ןוֿפ עבמַאד א ךרוד ערעזָא רעד ןוֿפ
 -ַאדנוֿפ יד ףיוא ןָא ןגָאלש סעילַאװכ יד זַא ,ןרעזייבעצ לָאמַא ךיז ןָאק תרנּכ רעל

 ןֿפױא ןוא ,ךעלֿפיש ערעייז ןיא ןסעזעג ןענַײז רענעמ-רעשיֿפ ,רעזַײה יד ןוֿפ ןטנעמ
 םעד רעביא ןבָאה רעבַײװ .ןשטנעמ לדער ַא ןעזעג רימ ןבָאה ןֿפַאה ןרַאֿפ גערב
 ,ןטכָאררַאֿפ ייז ןוא רענעמ ערעייז ןוֿפ ןצענ יד ןגיוצעגסיוא גערב ןקידמַאז ןגנַאל
 ןיוש זיא סע םערָאװ ,טלַארּפעגֿפױא ןַײרַא רעבַײל עבלַאה יד ןיא -- רענעמ יד

 ןָאטעג ןבָאה -- טַאמילק תרנּכ-םי ןעמערַאװ םעד ןיא סייה גונעג לָאמטסנעד ןעוועג
 גערב ןֿפױא סעקנילרעב יד ןוֿפ שיֿפ טימ סרעמע ,ברעק טּפעלשעג ,טעברַא רעייז
 ןענַײז סָאװ ,ןטַאלּפ ענרענייטש יד ףיוא ,ןשיט יד ףיוא ייז טגײלעגנַײא ,סױרַא
 ןסייה םעד רעביא ןענעקירט וצ טײרּפשעגסיױא ןוא ייז ןצלַאזַאב ,ןעוועג טרָאד
 -בלַאה ערעדנַא רעדיוו .רעטעלב-ןעמלַאּפ טימ טגיײלַאב ןעוועג זיא סָאװ ,גערב

 -נַאלג עטנערבעגּפָא ןוז רעד ןוֿפ ערעייז ףיוא ןבָאה רעּפעלש ןוא רעגערט עטעקַאנ
 -טניב ,ןטכורֿפ טימ ברעק עלוֿפ ,תואובת טימ קעז ןגָארטעג סנקור עקיטכעמיקיצ
 ערעייז ףיוא טכַארבעג ןבָאה קמע ןוֿפ סרעמרַאֿפ יד סָאװ ,ןסנירג ענעדײשרַאֿפ ךעל
 -לגעז ןוא סעקנילרעב יד ףיוא סע טנדָאלעגנָא ןוא ,גערב םוצ ןריֿפ וצ ךעלעזייא

 יד טנָאמעגֿפױא ןבָאה רענָאמֿפױא-סמ ,ןֿפַאה ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןֿפיש
 יד ,סרעמרַאֿפ יד טימ ןעגנודעג ךיז ןבָאה תואובּת ןוֿפ רעֿפױקֿפױא יד ,ןעגנולָאצּפָא
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 טשינ רעבָא .טעברַא רעד וצ סרענעקירטישיֿפ יד טגָאיעגרעטנוא ןבָאה רעעזֿפױא

 רעװ טֿפױל טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ יו ,רימ ןעעז ,גנוקיטֿפעשַאב רעייז ףיוא טקוקעג

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ לדער ַא ןיא קעװַא ךיז טלעטש ןוא טעברַא רעד ןוֿפ קעװַא

 טֿפױל רערעדנַא ןַא .ייז רַאֿפ טקידערּפ סָאװ ,רעשטַילטסיױוא-ץעזעג ַא טלגנירעגמורַא

 יד וצ רעדָא סרענעקירט יד וצ רעדָא סרעשיֿפ יד וצ וצ טמוק ןוא לדער ןוֿפ ּפָא

 ןוא םזַאיזוטנע סיורג ןיא טנעה יד טימ טרילוקיטסעשז ,סרעגערט עקידנדָאלֿפױא

 "עג קיריגַײנ ןענַײז רימ .לדער םעד ןיא רָאֿפ טרָאד טמוק סע סָאװ ,ייז טלייצרעד

 םַאזקרעמֿפױא ךימ טָאה דנַײרֿפ ןַײמ רעבָא ,ןשטנעמ לדער םוצ ןייגוצוצ ןרָאװ

 שטָאכ ,ןעזרעד זדנוא ןלעוװ ייז ןעוו םערָאװ ,קיטכיזרַָאֿפ ןַײז ןזומ רימ זַא ,טכַאמעג

 ןוא ןקערשרעד ךיז ייז ןלעוװ ,סעגָאט עשימיור ערעזדנוא ןיא טליהעגנַײא ןענַײז רימ

 ,ןלַאֿפרעביא ייז ןליוו רימ זַא ,קידנעניימ ןֿפױלרעדנַאנוֿפ ךיז ןלעוו

 -ּפָא ,ןשטנעמ לדער םוצ טעבנגעגוצ טייהרעטקרעמַאבמוא עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ,רָאֿפ ןטרָאד טמוק סע סָאװ ,טעטכַאבָאַאב ןוא םױבנגַײֿפ ַא רעטניה ךיז טלעטשעג

 עטזָאלרַאֿפ רָאּפ ַא ןענַאטשעג ןענַײז ,ןֿפַאה ןוֿפ טקורעגּפָא לסיבַא ,גערב םַײב

 רעדָא רעמײבנגַײֿפ ןוֿפ לדלעוו ַא ןַײז לָאמַא טזומעג טרָאד טָאה סע .רעמײבנגַײֿפ

 טַײצ רעד טימ ןבָאה ערעזָא רעד ןוֿפ סעילַאװכ יד סָאװ ,ןטרָאג ַא ןיא עעלַא ןַא

 סָאװ ,רעמײבנגַײֿפ ריֿפ-ַײרד ַא ןבילבעגרעביא רָאנ ןענַײז טציא .טקנעװשעגּפָא

 םורַא רוטַאנ יד ןעוו ,גנילירֿפ ןכיוה םעד ןיא .גערב ןֿפױא טעשזדנָאלברַאֿפ ןבָאה

 .ןעוועג רעמױבנגַײֿפ יד ןענַײז ,רעפַא דמַאז ןוא ןייטש ַא רעטנוא ןוֿפ טילבעג טָאה

 רעביא ךיוה ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןגַײװצ ענלצנייא רָאּפ ַא זיולב ,רעל ןוא טעקַאנ

 ייז ,ןטכיררַאֿפ םוצ ןדנובעגנָא ןצענ ערעייז יז ןָא ןבָאה רעבַײװ יד .ּפעק ערעייז

 סרעשיֿפ .ןענעקירט םוצ ןעגנָאהעגסיױא ברעק-רעשיֿפ ערעייז ןגַײװצ יד ףיוא ןבָאה

 ,ךעלעזייא ףיוא ןדָאלעגנָא ,ברעק עקידייל טימ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,םינוק ---

 יד .ןדנובעגנָא רעמייב יד ַײב ךעלעזייא ערעייז ןבָאה ,ןֿפױק וצ שיֿפ ןֿפַאה םוצ

 ."ַאב רעמ ןעוועג ןענַײז רעטעלבנגַײֿפ יד ןוא ,טעשזירגעג ערָאק יד ןבָאה ךעלעזייא

 זיא סע .ןגַײֿפ ןוא רעטעלב טימ יװ טײקטכַײֿפ-ץלַאז ןוא ןּפיש-שיֿפ טימ טקעד

 טיירּפש רע ןעוו ,םױבנגַײֿפ רעטעקַאנ ַא יו ,קילבנָא רעשיגַארט רעמ ןייק ָאטשינ

 ןלַאֿפ סָאװ ,ןטקיציײרקעג ַא ןוֿפ טנעה יװ ןגַײװצ עטלּפירקרַאֿפ עסיורג ענַײז סיוא

 ץזָאלֿפליה עטקערטשעגסיוא טימ םיוב ןטעקַאנ ַאזַא רעטנוא .ץלָאה ןוֿפ ּפָארַא
 -יֿפ טימ זיירק ַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא ,ןַאמנעגנוי ַא ןייטש ןעזעג ךיא טָאה ןגַײװצ

 ערעייז ףיוא ןבָאה עכלעוו ,םירעיוּפ ךיוא ,סרעגערטדןֿפַאה ,סרענעקירט ,סרעש

 ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןֿפַאה םַײב ןֿפױקרַאֿפ וצ ןטקודָארּפ ערעייז טכַארבעגוצ ךעלעזייא

 ןיא הכָאלמ רעַײז ןוֿפ םילּכ יד טימ ,ןשטנעמ עכַאֿפנײא יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ

 טימ םירעיוּפ יד ,ברעק יד טימ סרעגערט יד ,ןקַאה יד טימ סרעשיֿפ יד .טנעה יד

 דײרֿפ ַארַאֿפ סָאװ טימ .ןַאמ םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז יו ,סנקעטש-ןעלזייא יד

 טימ טלקַאשעגוצ ,רעטרעוו ענַײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ייז טײקרַאבקנַאד ןוא

 ןבָאה ייז עכלעוו ,ןענורעג סייווש סנרעטש ערעייז ןוֿפ זיא תחנ רַאֿפ .ּפעק ערעייז
 -עטש יד טימ ךיז ייז ןבָאה תחנ רַאֿפ .רעדיילק ערעייז ןוֿפ לברַא יד טימ טשיוועג .

 טצַארקעג ןקַאה יד טימ ןוא ,תומהב ערעייז ןבירטעגנָא ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,סנק

 -ןצנַאלג יד טימ ןעקנואוועגוצ ןרעדנַא םעד וצ טָאה רענייא .סנקור עטציװשרַאֿפ יד

 ענעסימשעג טניוו ןוא ןוז ןוֿפ ,עטעװעטרַאהרַאֿפ ערעייז ןוֿפ ןגיוא עצרַאװש עקיד
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 ךימ טָאה סנטסײממַא .דרעב עטכידעג ערעייז טימ םיא טעװעקַאטעגוצ ןוא ,רעמינּפ

 יד ,םיא םורַא ןענַאטשעג ןענַײז רענָאמֿפױא-רעַײטש יד ךיוא סָאװ ,טרעדנואוועג

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןשטַײב ענרעַײלב יד ןיא טנעקרעד ןעמ טָאה םיסכומ

 ןכעלב יד טימ ,ןעלטרַאג ערעייז ַײב ןדנובעגנָא טלעג ךעלעברָאט יד ;טנעה יד

 ןענַײז רענָאמֿפױא-רעַײטש יד .טמַא רעייז ןוֿפ ןמיס םעד -- טסורב רעייז ףיוא

 ןרעג טשינ ךיז זיא ןעמ ןוא ,ןשטנעמ עקידניז רַאֿפ ןדִיי יד ַײב טנכעררַאֿפ ןעוועג

 -מורַא ןוא עּפורג ןייא ןיא עלַא ןענַאטשעג ייז ןענַײז ָאד .ןעמוקעגנעמַאזוצ יז טימ

 רעד זיא לָאמַא סָאװ .רעדירב ןוֿפ ץנַארק ַא יו שטנעמ ןעגנוי םעד טלגנירעג

 -ַאב ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,רעטעברַא ערעדנַא ,ןסקַאװעג רעמ םיא םורַא ץנַארק

 ךיז ןטלַאהַאבסיױא ,טעבנגעגקעוװַא ךיז ןבָאה ,טעברַא רעייז ַײב ןעוועג טקיטֿפעש

 יוװ ,ןּפַאכוצֿפױא טרָאװ ַא לדער םעד וצ ןֿפױלוצוצ ןעמוקעג ןוא סרעעזֿפױא יד ןוֿפ

 קולש ַא לַאװק ןשירֿפ ַא וצ טונימ ַא ףיוא וצ ךיז טסַײר רעכלעוו ,רעקיטשרוד ַא

 ןיא ,ךעלֿפיש-רעשיֿפ עקינייא ןעזעג ןעמ טָאה ךַײט גערב םַײב ,ןעמענ וצ רעסַאװ

 -בלַאה ,רעזדלעה עטלַארּפעגֿפױא ןוא רעמינּפ עטנערבעגּפָא טימ סרעשיֿפ עכלעוו

 .טגָאז ןַאמ רעד סָאװ ,טרעהעגוצ ךיוא ךיז ןבָאה ןוא ןענַאטשעג ןענַײז עסעװרָאב

 סעינָאלד יד ףיוא ,ךעלֿפיש ערעייז ןיא טכַארטרַאֿפ ןסעזעג ןענַײז סרעשיֿפ ערעדנַא

 ןעוועג טּפַאכרַאֿפ ױזַא ןענַײז עלַא יז .רעמינּפ עקידרעב-ץרַאװש ערעייז טנעלעגנָא

 ,ךיא ןוא דנַײרֿפ ןַײמ ,רימ יו ,טקרעמַאב טשינ ןבָאה יז זַא ,רעטרעוו סנַאמ םעד ןוֿפ

 יז טימ טלטשעגקעוװַא ךיז ךיוא ןוא ייז וצ טרעטנענרעד ליטש רעד ןיא ךיז ןבָאה

 .ןגָאז וצ טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,ךיז ןרעהוצוצ ןעמַאזוצ

 רימ ףיוא טָאה ןַאמ םעד ןוֿפ קילבנָא רעטשרע רעד זַא ,ןַײז הדומ ךיז זומ ךיא

 סעּפע ןעזעג טלָאװ ךיא יו ,קורדנַײא ןַא ,קורדנַײא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טכַאמעג

 ,עזָאּפ יד ןוא ןײלַא רוגיֿפ ןַײז ןיוש ,לּכ-םדוק .סעלַאער טשינ ךָאד ןוא סעלַאער

 םױבנגַײֿפ ןטעקַאנ םעד רעטנוא טײרּפשעגסיױא טנעה יד טימ ןענַאטשעג זיא רע יו

 !ןגַײװצ עטעקַאנ יד טימ

 -סיוא ןוא ןיד ךעלנייוועגרעסיוא ,קיסַײרד רָאי ַא ןַײז טלַא טנָאקעג טָאה רע

 ןיא ןעזעג בָאה ךיא ןכלעוו ,ןנחוי רעד יװ טרילוקסומ טשינ רעבָא ,טרעגָאמעג

 רעקיזָאד רעד ,ןיינ .טיירב ךעלנעמ ױזַא טשינ ןוא ךרַארטעט םַײב רעלעק-הסיֿפּת

 ןעוועג רע זיא ךָאד ןוא ,דניק ךַאוװש ַא ןוֿפ רוגיֿפ ַא טַאהעג טָאה ָאד ןַאמרעגנוי

 רעד ךרוד ןוא ,זדלַאה םעניד ןכיוה ַא ףיוא ןסעזעג זיא ּפָאק ןַײז ,עלַא ןוֿפ רעכעה

 -סױרַא טָאה רע ,ןֿפײלש ענַײז ןוֿפ ןרעדָא יד ןעזעגסיױרַא ןעמ טָאה טיוה רעלעדייא

 -מורַא םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטעקַאנ-בלַאה לדער ןצנַאג םעד ןוֿפ טצרַאטשעג

 ףיוא רָאנ ,דרע רעד ףיוא ןענַאטשעג ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו ױזַא ,טלגנירעג

 ךָאד רעבָא ,ךיילב ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .ןּפערט ענעעזעגמוא

 -ריטַאנ יד ןעוועג טלָאװ טייקכיילב יד יו ,קורדנַײא ןַא טכַאמעג ןוא ,גנוי ,טבעלַאב
 -עגנעמַאזוצ ךיז טָאה עכלעוו ,דרָאב עצרַאװש עגנוי ַא .טיוה ןַײז ןוֿפ רילָאק עכעל

 טָאה ,ןגָארטעג טרַא ןשידִיי םעד טיול טָאה רע סָאװ .תואּפ עגנַאל ענַײז טימ ןסָאג

 "סַײװ יד טכַארבעגסױרַא טלוב רעמ ךָאנ ןוא םינּפ קידכעלגנעל ןַײז ןעמונעגמורַא

 יו טרַא םעד טיול --- טקעדרַאֿפ םיא טָאה סָאװ ,דיילק ןַײז .טכיזעג ןַײז ןוֿפ טייק

 יד רעביא זיב זדלַאה םַילב גנונעֿפע רעד ןוֿפ --- ןגָארטעג ןבָאה טַײל עטנרעלעג יד

 ַא ןגָארטעג ,גהנמ ןשידיי ןכָאנ ,רע טָאה דיילק םעד רעביא .לקנוט ןעוועג זיא ,סיֿפ
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 "נָא ןעוועג ןענַײז סע עכלעוו ןיא ,ןֿפײרטש עסַײװ-יולב טימ לברַא ןָא קינוט ןימ

 יד וצ זיב טכיירגרעד םיא ןבָאה ייז ןוא ,"תיציצ, ,ןדלָארט עגנַאל ריֿפ ןדנובעג

 סעּפע ייז טָאה רע ןוא םױבנגַײֿפ ןטעקַאנ םעד רעטנוא ןענַאטשעג רע זיא ױזַא .סיֿפ

 .ןָאגרַאשז ןשיאעמַארַא רעייז ףיוא טרעלקעגֿפױא

 ףיוא לָאמטסנעד ןיוש בָאה ךיא רָאנ ,גנידצלַא ןענַאטשרַאֿפ טוג טשינ בָאה ךיא }

 טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טסואוועג בָאה ךיא זַא ,ךַארּפש-סדנַאל יד טנָאקעג ליֿפ ױזַא

 סָאװ ,טצונַאב ךיז טֿפירש רעד ןוֿפ םיקוסּפ ליֿפ ױזַא טימ טשינ טלָאװ רע ןעוו .ךיז

 ןעוועג רעסעב ךָאנ םיא ךיא טלָאװ ,שיאערבעה ןטלַא םעד ןיא טגָאזעג ייז טָאה רע

 עמערָא יד וצ טדנעוװעג ןעוועג זיא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד .ןענַאטשרַאֿפ

 ,רעגערט-שיֿפ ןוא רעצלַאז-שיֿפ יד וצ ,טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 -יא רעטרעוו-טסיירט ןגָאז טזומעג ייז טָאה רע .רערעהוצ ענַײז ןעוועג ןענַײז עכלעוו

 ,רעמינּפ עטקילגַאב ערעייז ןיא טנעקרעד טָאה ןעמ םערָאװ ,ןבעל רעווש רעייז רעב

 ,סטוג סעּפע ייז טגָאז רע זַא ,ןגיוא עקידיײרֿפ ערעייז ןיא ,רעלַײמ ענעֿפָא ערעייז ןיא

 ,טרעלקרעד דנַײרֿפ ןַײמ ךָאנרעד רימ טָאה סע יװ ןוא ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא יו

 ןוֿפ ץלַאז סָאד ןענַײז ייז זַא ,ייז קידנגָאז ,טסיירטעג רערעהוצ עמערָא ענַײז רע טָאה

 סָאװ, יד וצ זיא ליואוו, .ןעמוק ףליה יד טעװ ייז ךרוד ןוא ייז ןוֿפ ןוא דרע רעד

 ,עמערָא יד וצ זיא ליואוו ,ךַיײרלמיה סָאד ןבָאה ןלעװ ייז םערָאװ ,ןיילק ךיז ןטלַאה

 רעד ןוֿפ טריטיצ סעּפע רע טָאה ןַאד ןוא ?!דנַאל סָאד ןענשרי ןלעוװ ייז םערָאװ

 ,טכיל עסיורג ַא ןעזרעד טָאה ,רעטצניֿפ רעד ןיא טייג סָאװ ,קלָאֿפ סָאד, :טֿפירש

 "...ייז רעביא ןלַאֿפעג טכיל ַא זיא טיוט ןוֿפ דנַאל םעד ןיא ןציז סָאװ יד ןוא

 -ֿפױא ןַא סרערעהוצ יד ןוֿפ רעמינּפ יד ףיוא טקרעמַאב ךיא בָאה גנילצולּפ -

 -ָאװ ,ןגָאז סגולק רעייז סעּפע טזומעג ייז טָאה רע ,טייקילעזקילג עקידנלַארטש

 ,רעטרעוו ענַײז ןעגנולשעג ןוא ןַײרַא ליומ םענעֿפָא ןיא טקוקעג םיא ןבָאה ייז םער

 רעד רימ טָאה --- "ביל ױזַא ןבָאה ייז סָאװ ,לשמ ַא טימ ייז רע טרעלקרעד סָאד;

 .ןבעגעג ןײטשרַאֿפ וצ רעטסטלע

 ,רעזייבעג ַא ןוא יירשעג ַא ,רעדורעג סיורג ַא טרעהרעד וימ ןבָאה לָאמַא טימ

 "וצ יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןלַאֿפ וצ ןביוהעגנָא טָאה סעקושטנַאק ןוֿפ ןגער ַא ןוא

 יד יװ ,ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה רימ .ףיולעג ַא ןרָאװעג זיא סע .סרערעה

 רעמענרעטנוא יד סָאװ ,רענעקירט:שיֿפ יד ןוֿפ טעברַא רעד רעביא סרעעזֿפױא

 ,רעניול-גָאט יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןּפַאלק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,טלעטשעגנָא ןבָאה

 ןַאמנעגנוי םעד םורַא -- טנעה יד ןיא םילּכ ערעייז טימ ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו

 ערעייז ףיוא דײרֿפ יד טילב ךָאנ .טשרוד טימ דייר ענַײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא

 ָאד ןוא ,ןרעה וצ ןעוועג סיז ןרעיוא ערעייז רַאֿפ זיא סָאװ ,דייר ענַײז ןוֿפ רעמינּפ

 יד ןוֿפ ליֿפ .ּפעק ערעייז ףיוא סרעעזֿפױא יד ןוֿפ ּפעלק יד יז ןליֿפרעד לָאְמַא טימ
 ןעלֿפָאש:ץלַאז יד ,סעקַאה יד ,ןברָאק יד ,םילּכ ערעייז טּפַאכעג ןבָאה רעניול-גָאט

 -עגוצ ױזַא רעבָא ןענַײז ערעדנַא .טעברַא רעייז וצ ןֿפָאלעגקעװַא קנילֿפ ןענַײז ןוא

 יד רָאנ ,ןרעה טלעטשעגּפָא רעטַײװ ךיז ןבָאה ייז זַא ,דייר ענַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןגיוצ

 ,רעקידערּפ םעד ףיוא יירשעג ַא ןוא דלַאװעג ַא טימ סױרַא טציא ןענַײז סרעעזֿפױא

 ,טשינ ןעד רע טסייוו ,רעטעברַא יד ןרעטש וצ רעהַא ןעמוקעג רע זיא סָאװ --- |

 ? רעניול-גָאט ןענַײז יז זָא
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 ןוֿפ רעטסטלע רעד טָאה --- !רַאה ןַײז וצ רעהעג רענױל-גָאט ןוֿפ גָאט רעד --
 .רעקידערּפ םעד ףיוא ןגירשעג סרעעזֿפױא יד

 ַא טימ רעעזֿפױא םעד טרעֿפטנעעגּפָא רע טָאה -- טכער טסָאה וד ,ָאי --

 ,רַאה ןַײז וצ רעהעג רענױל-גָאט ןוֿפ גָאט רעד -- םינּפ ךיילב ןַײז ףיוא לכיימש

 טלעוו רעד ןוֿפ רַאה רעד רָאנ ,ןרעוװו ןֿפורעגנָא טשינ רַאה ןייק ןָאק רענייק רעבָא

 ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ .געט ערעזדנוא ןרעהעג םיא וצ ןוא

 "יא םיא ןבָאה רעעזֿפױא יד רעבָא ,סעּפע ןלייצרעד טלָאװעג ייז טָאה רע ןוא

 : ןגירשעגרעב
 ַײב ָאד טשינ ןוא לוש רעד ןיא תבש ןטלַאה תושרד ענייש ענַײז טעוו רע --

 !טעברַא רעד

 -רַא ןַײז ןיא רעגיױל-גָאט םעד ןעשטומעלַאב וצ ץעזעג םעד ןגעק זיא סע --

 -רַאטש ַא ןעמוקַאב טציא סרעעזֿפױא יד ןבָאה -- ןקידערּפ הרוּת ךרוד וליֿפַא טעב

 רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןטדיילקעג-לקנוט ,ןטסנרע ןַא ןוֿפ גנוק

 ןענַאטשעג זיא רע ,טקרעמַאב טַאהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש םיא בָאה ךיא ,גנולמַאזרַאֿפ

 רעצנַאג רעד וצ טקוקעגוצ ךיז טריסערעטניארַאֿפ רעייז ןוא סנטַײװ רעד ןוֿפ

 רעקידערּפ רעגנוי רעד רעכלעוו ןיא ,לוש רעד ןוֿפ ןגס רעד ןעוועג זיא סָאד ; ענעצס

 ,גנושטַײטסיוא-ץעזעג רעייז ןגעוו חוּכװ ַא השרד ןַײז ןיא תבש ןטצעל טַאהעג טָאה

 ןבָאה ,רַאנָאיצקנוֿפ-עגָאגַאניס ןקידריװ םעד ןוֿפ רעטרעוו יד ךרוד טקיטומרעד

 .רעקידערּפ םעד ןגעק ןעמוקַאב הּפצוח רעמ רעעזֿפױא יד

 ןלעוו רימ ,רערעטשעצ-ץעזעג םעד ,ןבַײרטרַאֿפ ןענַאד ןוֿפ םיא ןלעוו רימ --

 !ץַאזרע-ןדָאש ןבעג זדנוא לָאז רע ,ןדָאל ןיד-תיב וצ םיא

 ךיז ןטלָאװ סע ןעוו ,טקידנעעג ךיז טלָאװ ענעצס יד סָאװ טימ טסייוו רעוו

 םעד ךַאװ ַא טיִמ טלגנירעגמורַא ןוא רענעמ עכעלטע ןזיװַאב טשינ גנילצולּפ

 ןסעזעג זיא רע ,טקרעמַאב טַאהעג רעִירֿפ ןיוש ךיא בָאה יז ןוֿפ םענייא .רעקידערּפ

 רעקידרעב:ץרַאוװש ַא ןעוועג זיא סָאד ,לֿפיש ןַײז ןיא ערעזָא רעד ןוֿפ גערב םַײב

 ןייא יו ,רעטסעֿפ ַא רָאנ ,ןעוועג רע זיא רעקירעדינ ַא ,סעציײלּפ עטיירב טימ ,דִיי

 ,טקערטשעגסיוא טנעה עטרילוקסומ עקידרעדָא ענַײז טָאה רע ,לצרָאװ רעסיורג

 ַײרד-ייװצ ַא ךָאנ .סמערָא ענַײז ןיא ןצישַאב טלָאװעג ןַאמ-ןגנוי םעד טלָאװ רע יו
 עטעשָאלּפעצ ,ןטסורב עקירָאה עטלַארּפעגֿפױא טימ ,ןדִיי-רעשיֿפ ךיוא ,רענעמ

 טימ ,ןצענירעשיֿפ ערעייז ןגיל גערב םַײב טזָאלעג ןבָאה ,רָאה ןוא תואּפ ,דרעב

 -ערּפ םעד םורַא ךיז טלעטשעגמורַא ןוא ,ןעוועג טקיטֿפעשַאב ןענַײז ייז עכלעוו

 ערעייז ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעעזֿפױא עקידנֿפײרגנָא יד ןגעק םיא ןצישַאב וצ רעקיד

 | ,ןטֿפול רעד ןיא ןעכָאֿפ טזָאלעג סעקושטנַאק

 וצ רָאנ טשינ ןעמעלַא וצ רעהעג ןוא םיברה-תושר ַא זיא ןֿפַאה רעד --

 סע רעוו -- ןגירשעג רעשיֿפ רעטשרע רעד טָאה -- !סעקישטַאירדָאּפ ערעַײַא

 !ןדער ןָאק ,ןדער ָאד ליוו

 -ֿפיױא יד ןוֿפ למוט םעד ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןַאמ רעד רעבָא

 ,ךיז טוט סע סָאװ ,ןעזעג טשינ ןוא ַײברעד ןעוועג טשינ טלָאװ רע יוװ ,סרעעז

 טָאה רע .םיא םורַא יירשעג םעד ןוא דייר יד ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה

 סָאװ ,דָיײרעשיֿפ םעד ףיוא טציא טרירטנעצנָאק טײקמַאזקרעמֿפױא עצנַאג ןַײז

 עסיורג ענַײז טָאה רע יו ,טקרעמַאב סע בָאה ךיא ,ףליה וצ ןעמוקעג םיא זיא
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 -רעשיֿפ םעד ןוֿפ םינּפ ןטסָארּפ ,ןווָיַאנ םעד ןיא טרעבגעעגנַײרַא ןגיוא עצרַאװש

 ןבָאה רענעמ עדייב יד ןוא .קילב ןַײז רַאֿפ ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא רעכלעוו ,דִיי

 ןעמונעג רעשיֿפ רעד טָאה ןַאד .ןגיוושעג ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעגנָא עלַײװ ַא ךיז

 טריֿפעגסױרַא םיא טָאה ןוא ,דניק ַא רעטָאֿפ ַא יו ,טנַאה רעד ַײב רעקידערּפ םעד

 ,םלוע ןקידלמוט םעד ןוֿפ

 יז יו ,טקוקעגכָאנ עדייב ייז רעצלַאז-רעשיֿפ יד ךָאנ ןבָאה עלַײװ עגנַאל ַא
 יז יװ ,טרעהעג ךיא בָאה ןַאד .סַאג רעד ןוֿפ ןטָאש ןיא טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה
 : ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה

 רעבירעד ,ןשטנעמ עמערָא ,זדנוא טימ ךיז טרבח רע לַײוװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד --

 ,דנַײֿפ ערעדנַא יד םיא ןבָאה

 דייר עכלעזַא טדערעג זדנוא וצ ךָאנ טָאה רעוו .רעטסיירט רעזדנוא זיא רע --

 .טקוקעגכָאנ םיא רערעדנַא ןַא טָאה --

 ןטסיירט וצ ןענַאטשעגֿפױא רבק ןוֿפ זיא רעכלעוו ,ןײלַא ןנחוי זיא רע--- |

 .זדנוא

 ,עקנַארק יד רע טלייה איֿבנה והילא יוװ ,איֿבנה והילא זיא רע --

 טעברַא רעד וצ טציא .ןלייצרעד רעטעּפש לוש ןיא ץלַא טעװ ריא ,ונ ,ונ --

 עכלעוו ,רעטעברַא עטמולחרַאֿפ יד ןבירטעגנָא סרעעזֿפױא יד ןבָאה -- !קירוצ

 .ןגיוא עטקנעברַאֿפ טימ עקידנעײגּפָא יד ןקוקכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה

 םעד .,דנַײרֿפ ןַײמ וצ ןָא ךיז ךיא ףור -- ! טכער ייז ןבָאה ךעלטנגייא ---

 .ערעדנַא יד יו טמולחרַאֿפ טייטש רעכלעוו ,ןָאירוטנעצ
 ,ךימ רע טגערֿפ --- ? רעוו --

 יז טלָאצ רעמענרעטנוא רעייז ,סרעניול-גָאט ןענַײז סָאד .סרעעזֿפױא יד --

 ַא רע זיא ,ךעלטנגייא !טעברַא רעד ןוֿפ ּפָא ייז טסַײר ר ע ןוא ,טַײצ רעד רַאֿפ
 / !(רערעטשיץעזעג

 זיא טייקירעיורט ַא ןוא ,גָאטייװ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ןָאירוטנעצ רעד

 ,קילב ןַײז ןיא ןגעלעג

 ,ןגער-גנילירֿפ רעד יװ ןוא ןוז יד יו ,רערעטש-טעברַא ןַא זיא רע ָאי --

 ..המחנ ןוא דײרֿפ טימ ןשטנעמ יד ןעשטומעלַאב ייז ךיוא
 עטסכעה יד ןעוועג זיא ,סלַאֿפנדעי .דנַײרֿפ ןַײמ ןענַאטשרַאֿפ טשינ בָאה ךיא

 -ַאב וצ ןביוהעגנָא זדנוא ןבָאה רעטעברַא יד םערָאװ ,ןרעטַײװרעד וצ ךיז טַײצ

 ךיז ןבָאה ייז ןוא ,גנונַײשרעד רעזדנוא ףיוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ייז .ןקרעמ

 ,ןטסטלע רעייז ןבעל ןעזעג ךימ רעבָא ןבָאה ייז ןעוו ,ןֿפױלרעדנַאנוֿפ טלָאװעג ןיוש

 ייז ןבָאה ,ןעגנואיצַאב עטוג ןיא טָאטש רעד ןוֿפ ןדִיי יד טימ ןעוועג זיא רעכלעוו

 .טקיאורַאב ךיז

 ,ןעניימ ןלעוו ןדַיי יד --- ןָאירוטנעצ םעד וצ ךיא גָאז -- ןייג רימָאל ,םוק --

 יז ןלעװ ,ןבַײלב ןלעװ רימ ןעוו :ןביולג רעייז וצ ןרעקַאב ךיז ןליוו רימ זַא

 ...ןרעװ טנעָאנ ליֿפוצ זדנוא טימ דלַאב רעגייטש ןשידִיי םעד טיול

138 



18 
 שיט טריֿפ יבר רעד

 בָאה ךיא ןעוו ,ןָא קילבנגיוא ןטשרע ןופ טָאה ןַאמ רעד זַא ,ןַײז הדומ ךיז זומ ךיא

 טימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעגנעהנָא ענַײז --- ןדִיי יד טימ טלגנירעגמורַא ןעזעג םיא

 ךימ ,םױבנגַײֿפ ןטנקירטרַאֿפ םעד רעטנוא דייר ענַײז וצ טרעהעגוצ טשרוד ַאזַא

 ןייגמוא ןַײז ,גנולדנַאה ןַײז ,ןײלַא ןעזסיוא ךעלרעסיוא ןַײז ןיוש .טזָאלעג ןעור טשינ

 וצ יורטוצ ןטצענערגַאבמוא ןַא ןוא ןביולג ןֿפיט ַא סױרַא טֿפור ןשטנעמ טימ ךיז

 ךיוא ךימ רע טלָאװ ,רָאה.ַא טלעֿפעג טָאה סע זַא ,ןַײז הדומ ךיז זומ ךיא ןוא .ךיז

 ..ךיז םורַא ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,זַײרקרעביױצ ןַײז ןיא ןגױצעגנַײרַא-טימ ןעוועג

 גנואיצרעד רעטרינילּפיצסיד ןַײמ קנַאד ַא ,רעטקַארַאכ ןכעלנעמ ןַײמ קנַאד ַא זיולב

 -ַאיזַא ןַײז ןוֿפ ןרעוו וצ טריֿפרַאֿפ ןוא ךיז ןשטילגּפָארַא ןוֿפ ןטימעגסיוא ךיא בָאה

 .ןָאטעג רעמיור ערעדנַא טימ רעדייל סע טָאה רע יוװ ,טֿפַארק רעשיטענגַאמ-שיט

 רעבָא ןתמא רעד ןיא .םוחנירֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה םעד ,דנַײרֿפ ןַײמ טימ ,לשמל יו

 טנָאקעג טשינ ךימ ךיא בָאה טַײצ עסיוועג ַא ןוא וצרעד טנעָאנ ןעוועג ךיא ןיב

 ,םיא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב

 תודע ןַא ןעוועג ןײלַא טלמונַא ךיא ןיב טָא .טשינ רעדנואוו ןייק זיא סע ןוא

 ,טשינרָאג סע ןסייוו רימ .ןביולג ןוֿפ חוּכ רעד ןייגרעד ןָאק סע טַײװ יוװ ,ןוֿפרעד

 ,ייֵז טַײװװ יוװ ,ןֿפײרגַאב טשינרָאג סע ןענָאק ,ןסיורד ןיא ןעייטש עכלעוו ,רימ

 ןיא ןעז טֿפרַאדַאב רָאנ ייז טָאה ןעמ .ןביולג םעד ןוֿפ טרַאנרַאֿפ ןענַײז ,ןדַיי יד

 יד יו טסערּפעגנַײא בוט-םוי ַא ןיא ןענַאטשעג ןענַײז ייז יו ,ףיוה-שדקמ:תיב

 -גַײרַא טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה רעגניֿפ ןייק זַא ,ןרעדנַא םעד ןבעל סנייא גנירעה

 .,טדערעגנַײא ךיז ייז ןבָאה ךָאד ןוא ,ןרעדנַא םעד ןוא בַײל ןייא ןשיווצ ןקעטש

 סע ןוא סנ ַא טעשעג ,ךיז ןַײז הדוותמ םוצ דרע רעד ףיוא ךיז ןֿפרַאװ ייז ןעוו זַא

 .ןרעה טשינ יודיוו סנרעדנַא םעד לָאז רענייא זַא ,עלַא רַאֿפ ץַאלּפ גונעג ָאד זיא

 טקורעגסיוא .עקַאט ךיז טָאה ץַאלּפ רעד יצ רָאנ .ןעוועג ױזַא עקַאט זיא סע ןוא

 םעד לָאז רענייא זַא ,טקנערשעגנַײא ןוא טשטעווקעגנַײא ךיז ןבָאה ייז יצ ,ייז רַאֿפ

 ןיא זַא ,טביולגעג ,לשמל ןבָאה ייז ,ןסיוו טשינ ןעמ ןָאק סָאד ,ןרירנָא טשינ ןרעדנַא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג סיוא:-גָאט ,ןייא-גָאט ןבָאה ייז ואוו ,ףיוה-שדקמ-תיב ןצנַאג

 זיא ןביולג רעד ,תמא .,ןזיווַאב טשינ גילֿפ ןייא ןייק ךיז טָאה ,תונברק ןטכעש

 רעטעג ערעזדנוא ךיוא --- ןכַאז עקיטֿפַאהרָאװמוא ןכַאמ וצ קיטֿפַאהרָאװ ,ָאד וצרעד

 רע ןעוו ,ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז ןָאק סואעצ --- .ןָאטֿפױא סעּפע טכיזניה רעד ןיא ןענעק

 ךעלעדַיי יד סָאװ ,חוּכ םעד רעבָא ;ןקלָאװ םענעדלָאג ַא רעדָא ןַאװש ַא ןיא ,ףרַאדַאב

 .,ןיינ --- ןעקנָאשעג םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןביולג םעד ,ןבירשעגוצ טָאג רעייז ןבָאה

 | .ןגָאירעביא טנָאקעג טשינ רענייק ייז טָאה טסנוק רעד ןיא

 "עג טמירַאב ןוא טבילַאב רעייז םוחנ-רֿפּכ ןיא לָאמטסנעד ןיוש זיא ןַאמ רעד

 יד ַײב זיולב רָאנ טשינ סיבר עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע ,ןעוו

 עטנרעלעג ןוא עטעדליבעג יד ַײב וליֿפַא רָאנ ,טרָאּפ םעניילק ןוֿפ ןדִַיי-רעשיֿפ
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 טלמונַא ךעלרעיײֿפ טרעלקרעד טָאה רע יװ םעד ךָאנ :טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןוֿפ
 דייר יד ןוא הרוּת יד ןרעטשעצ וצ ןעמוקעג טשינ זיא רע; זַא ,לוש רעד ןיא תבש
 טָאה רע .טכַאמעג םולש םיא טימ ייז ןבָאה ,?ןליֿפרעד וצ ייז רָאנ ,םיאיֿבנ יד ןוֿפ
 דרע ןוא למיה ןלעװ רעכיג; זַא ,ןרעלקרעד ךעלטנֿפע לוש רעד ןיא טלָאזעג וליֿפַא

 .סכעלנע סעכלעזַא סעּפע יצ ,"הרוּת רעייז ןוֿפ 'דוי לש וצוק' ַא רעדייא ןייגרעטנוא
 ערעייז וצ ןבירשעגוצ ןדִיי יד ןבָאה טייקיטכיוו עקידהּפצוח ,עטדערעגנַײא ַאזַא
 -- יבר רעד ךיז טָאה ערעל רעייז טימ ךיז ןטלַאהסיורג םעד ןיא .רעכיב עקילייה
 סיבר עלעיציֿפָא יד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ טשינ ךיז ןענַײז ןעגנוניימ ענַײז יו
 רעייז זַא ,טגיײצרעביא ןעוועג ייז ןענַײז עלַא .ערעדנַא יד ןוֿפ טדײשעגּפָא טשינ --
 ,למיה ןוֿפ ייז וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא יז זַא ,טכַאמ עכעלטעג ַא טציזַאב טֿפירש
 -ּפָא טָאה רע סָאװ ,גנורעלקרעד רעשיטסיניווָאש רעקיזָאד רעד ךָאנ ,סלַאֿפנדעי
 טימ ךיז סרעבַײרש יד ןוא עטנרעלעג-טֿפירש יד ןבָאה ,לוש רעייז ןיא ןבעגעג
 -סיורַא טשינ סורדרַאֿפ ןייק ייז ַײב טָאה ןוט-רעדנואוו ןַײז .טכַײלגעגסיױא םיא
 עמורֿפ ןוא עטנרעלעג זַא ,גנונעדרָא ןיא ץנַאג ןעוועג זיא סע --- טרעקרַאֿפ ,ןֿפורעג
 ,טגָאזעג ןיוש ךָאד בָאה ךיא .םיסינ ןוא תוליֿפּת ךרוד עקנַארק ןֿפלעה ןלָאז ןשטנעמ

 ףיוא טלייהעג ןבָאה סיבר ערעדנַא ךיוא .טנָאקעג עלַא יז ןבָאה ןוט-רעדנואוו זַא
 | /  .ֿפוא ַאזַא

 ןטנרעלעג ןוֿפ טשינ ,עקַאט תמא ,טַאהעג םידימלּת ענעגייא ענַײז ןיוש טָאה רע
 ןֿפרָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןדַיײ-רעשיֿפ רָאּפ ַא --- קלָאֿפ ןעמערָא ןוֿפ רָאנ ,סַאלק

 ,עקַאט םעד ַײב ,ייז ןוֿפ םענייא ַײב ןוא .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענַײז ןוא הסנרּפ יד
 זיא רע .טניואוועג רע טָאה ,טעװעטַארעגּפָא סרעעזֿפיוא יד ןוֿפ םיא טָאה רעכלעוו
 דַיי-רעשיֿפ ןקיזָאד םעד טימ ךָאנרעד ךיז בָאה ךיא .דימלּת רעטשרע ןַײז ןעוועג
 -גייא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,ןֿפורעג לָאמטסנעד ךָאנ םיא ןעמ טָאה ןועמש ,טנעקַאב
 -עקש ןַײז .דרָאב רעטַאװענעטלָאק רעצרַאװש רעטכידעג ַא טימ ,רעשיֿפ רעכַאֿפ
 -נוא ןוֿפ ןטינשעגסױרַא ךיז טָאה ןוא ןסָאגעג לָאטש סיוא יו ןעוועג זיא ןייב-ןטעל
 הע ,עגנַאטש:-ןַײא -- טנעה ענַײז .טיוה רעלעקנוט רעטנערבעגּפָא ןַײז רעט

 -עג זיא סָאװ ,םינּפ ןַײז ;ןסַײרסיױא לצרָאװ ןטימ םיוב ַא ייז טימ טנָאקעג טָאה
 לֿפיש ןַײז ףיוא טָאה רע תעב ,ןטניװ-טכַאנ ןוא ןעמרוטשיגָאט ןוֿפ ןעוועג ןסימש
 רעקיטכעמ רעקיזָאד רעד .טרעמעהעג ןייטשלזיק סיוא יו ןעוועג זיא ,טכַארברַאֿפ
 ,ןיבר ןַײז וצ טייהנבעגעגרעביא ןוא עביל עשילרעטסיוא ןַא טגָאמרַאֿפ טָאה ןַאמ
 ןרעיומ טימ םיא טלגנירעגמורַא ,ןיבר ןַײז וצ טגנערדעג טָאה קלָאֿפ סָאד ןעוו
 ןעמונעג ןַאמ-רעשיֿפ רעד טָאה ,ףליה םיא ַײב ןטעבעג ןוא עמערָא ןוא עקנַארק ןוֿפ
 ןיילק ןַײז טמענ עטַאט ַא יװ ,טנעה יד ףיוא ןיבר ןַײז ןוֿפ ףוג ןכַאװש םעד
 רָאנ טָאה ןועמש רעקיזָאד רעד .ךיז טימ ןגָארטעגקעװַא םיא ןוא ,דניק קנַארק
 ןוא רעקרַאטש רעד יװ ,ןעז וצ קידנריר ןעוועג זיא סע .רַאה ןַײז רַאֿפ טבעלעג
 רענעי תעשב ,דִיי םעניד ןכַאװש םעד רעטניה ןענַאטשעג זיא ןַאמ רעקיטכעמ
 רעדָא טרָאּפ םַײב סרעשיֿפ יד וצ ,רעגנעהנָא ענַײז ןוֿפ זַײרק ַא ןיא טדערעג טָאה
 רעקידנרעטיצ טימ ןַײרַא ליומ ןיא םיא טקוקעג ןוא ,לוש רעד ןיא סרענוװַאד יד וצ
 טָאה רע .תחנ רַאֿפ ןצנַאג ןיא ןטכיולעג טָאה םינּפ טקירָאהַאב לקנוט ןַײז ,דײרֿפ
 ,טגָאזעג טָאה יבר ןַײז סָאװ ,טרָאװ ןדעי ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ עטַאוועמּת
 ,םענייא ןדעי ןוֿפ ןצישַאב וצ ןיבר ןַײז טיירג ןטלַאהעג טנעה עסיורג יד ןוא
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 -ַאב ןוֿפ ןרערט טרעטיצעג ןבָאה ןגיוא ענַײז ןיא .םיא וצ וצ טנעָאנ טמוק סָאוװ

 לָאמטסנעד ןיוש טָאה יבר ןַײז .םיא רעביא טכיוהעג רע טָאה ױזַא ,גנורעטסַײג

 -לעוו ,ןועמש ןבלעז םעד ןוֿפ רעדורב ַא עקַאט ,םידימלּת ערעדנַא ךָאנ טגָאמרַאֿפ

 ןעגנַאֿפ שיֿפ םעד ַײב טעברַא יד ןֿפרָאװעגקעװַא ןועמש רעד יװ ךיוא טָאה רעכ

 יז ןבָאה ןיבר רעייז זַא ,ןדִיי ַײב גהנמ ַאזַא ןעוועג ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןוא

 -עג ךיז טָאה לָאמ טֿפָא .החּפשמ רענעגייא רעייז ןוֿפ וליֿפַא ןטלַאהעג רערעַײט

 ,רעדניק ןוא בַײװ רעייז ,דלעֿפ ןוא זיוה רעייז טזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז זַא ,ייז ַײב ןֿפָארט

 רעכלעוו ,רערעל ַא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז ןוא גנוקיטֿפעשַאב רעייז ןֿפרָאװעג
 -כָאנ ןַאמ םעד ןענַײז רעדירב ייווצ יד ץוחַא .ערעל ןַײז טימ ןגיוצעגוצ ייז טָאה

 .ןנחוי ןוא ֿבקעי ,רעדירב ערעדנַא ייווצ ךיוא ,םידימלמ ערעדנַא ךָאנ .ןעגנַאגעג

 טשינ לטעטש ןיילק ַא ,הדיצ-תיב ןוֿפ רעטומ רעכַײר רעייז ןוֿפ קעװַא ןענַײז ייז

 -ַאמ עטכע ,ןעגנוי ערעטיב ןעוועג סָאד ןענַײז ,סנקירעביא .םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ טַײװ

 ןעוועג טיירג ןענַײז ייז ,"םערוטש ןוֿפ רעדניק, ןֿפורעג ייז טָאה רע !רעעבַאק

 ףיוא טדערעג סטכעלש סעּפע רעוו טָאה סע ביוא ,ןדַײנשעצ וצ ,ןסרוד וצ םענייא ןדעי

 -מורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז .םיא ןיא טביולגעג טשינ רעדָא ןיבר רעייז

 ןטלַאה טזומעג קידנעטש ייז טָאה יבר רעייז זַא ױזַא ,ןדִיי ערעדנַא יד טימ ןגירק

 רעטסטבילַאב רעד רָאנ ,ןֿפורסױהַא טשינ רעדורעג ןייק ןלָאז ייז ,םיוצ ןיא

 ןוא ,ןועמש רעד טָא ןעוועג םיא ַײב זיא ייז ןוֿפ דימלּת רעטסנבעגעגרעביא ןוא

 טשינ -- ,ןטלַאהעגֿפױא ךיוא ךיז רע טָאה ,טגָאזעג יװ ,ןועמש ןקיזָאד םעד ַײב

 .רעגיווש ןַײז ַײב רָאנ ,ךעלטנגייא םיא ַײב

 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ טלמונַא ןיב ,ריטרַאוװק ןַײז ןעז וצ ןעוועג קירעגַײנ ןיב ךיא

 רעדָא טרָאּפ םַײב ןזיוװַאב ךיז טָאה רע ןעוו .םײהַא ןעגנַאגעגכָאנ םיא ערעדנַא

 ,עקנַארק ןוא עמערָא ,טלגנירעגמורַא ןשטנעמ קידנעטש םיא ןבָאה ,לוש רעד ןיא

 ,ןלייה ייז לָאז רע זַא ,םיא ַײב ךיז קידנטעב ,םייהַא ןטײלגַאבוצ םיא ןגעלֿפ יז ןוא

 םעד וצ זיב םיא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ רעּפעלשכָאנ הרֿבח ַא טימ ָאזלַא ןיב ךיא

 ךיז טָאה ףיוה ןוֿפ רעיוט ןרַאֿפ .רעגיווש סנועמש טניואוועג טָאה סע ואוו ,ףיוה

 טלעטשרַאֿפ ,רוגיֿפ רעטיירב ןַײז טימ טלעטשעגקעװַא ןועמש דִיי-רעשיֿפ רעד

 | ןײגנַײרַא םענייק טזָאלעג טשינ ןוא גנַאגנַײרַא םעד

 רע טָאה -- !ךַאװש זיא רע זַא ,ךָאד טעז ריא ,עלַײװ ַא ןעורּפָא םיא טזָאל --

 .םלוע ןכעלגנירדוצ םַײב ןטעבעג ךיז

 בָאה ךיא ,טנעקעג לָאמטסנעד ןיוש ךימ טָאה רע -- ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו

 -זיירק ענַײז ןיא ןזייועג טֿפָא ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה םעד ,דנַײרֿפ ןַײמ טימ ךיז

 ,טזָאלעגנַײרַא ךימ ריציֿפָא ןשימיור ַא רַאֿפ ץרא-ךרד בילוצ רע טָאה -- ,ךעל

 ןוא ןגַײװצ ןוֿפ םיוצ ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ףיוה רעמערָא ןַא ןעוועג זיא סע
 ,ערַאד רָאּפ ַא ןענַאטשעג ןענַײז ףיוה ןיא .רעטעלב-ןעמלַאּפ טימ ןטכָאלֿפעגמורַא

 ןענוֿפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמלַאּפ עכעלטע ןוא רעמײבנגַײֿפ עטבױטשרַאֿפ בלַאה

 טנַאקעג טשינ ךיז ייז ןבָאה רעמייב-ןעמלַאּפ ןָא) ףיוה ןשידִיי ןעמערָא ןדעי ןיא
 -רעדַאב ערעייז עלַא רַאֿפ רעמייב עקיזָאד יד ןוֿפ ןגיוצעג ןצונ ןבָאה ייז ןוא ןריר
 טימ ןקעדַאב וצ רעטניוו ןוא ץיה רעד רַאֿפ ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ רעמוז -- ןשינעֿפ
 רעמיײבנגיײֿפ רָאּפ יז ןוֿפ ןוא ןעמלַאּפ יד ןוֿפ ערָאק יד .(ןגער ןרַאֿפ ךַאד םעד ייז
 םוצ ןצענ ענעגנָאהעגֿפױא יד סָאװ ,ןּפיש-שיֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןסערֿפעגֿפױא זיא
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 טוג ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה זיוה ןרַאֿפ .טזָאלעגרעביא ייז ףיוא ןֿבָאה ןענעקירט
 טנָאקעג טשינ ךיז טָאה בוטש עשידִיי ןייק ןכלעוו ןָא ,ןטרָאג-סנירג רעטעברַאַאב
 -ַאטשעג זיא ףיוה ןטימ ןיא ,רעזַײּפש רעייז ןעוועג זיא ןטרָאג-סנירג רעד .ןיײגַאב
 -ַאב זיא סָאװ ,לזַײה ןיילק ַא ,רעמייב-ןטריבלייא עטלַא ייווצ ףיוא טנעלעגנָא ,ןענ

 "מורַא ,ןעמַאטש-רעמייב טימ טגײלעגמורַא ןוא דרע רעטנקירטעג ןוֿפ ןענַאטש
 ףיוא טכיירגרעד טָאה ןעמ ןכלעוו וצ ,ךַאד ןֿפױא .ןגנַײװצ-ןעמלַאּפ טימ ןטכָאלֿפעג
 -ןטריבלייא סיוא ןטכָאלֿפעג ךיוא ,לדַײב ַא טלעטשעגֿפױא ןעוועג זיא ,לרעטייל ַא
 -סעברַא .ןיבר רעייז רַאֿפ טלעטשעגֿפױא ייז ןבָאה ךַאד ןֿפױא לדַײב סָאד ..ןגַײװצ
 ,טציא ךיז ןבָאה ,זיוה ןופ טַײז רעד ַײב טצנַאלֿפרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ךעלמילב
 ןוֿפ ןצנַארק ערעייז ןגיוצעג ןוא ךַאד ןֿפױא ןגירקעגֿפױרַא ,גנילירֿפ ןעירֿפ ןיא
 -קַאב םענעדרע טַײב ףיוה ןיא .לדײב םעד רעביא ךעלמילב עלעדייא עזָאר-יולב

 לרעַײֿפ ַא ףיוא טָאה יז ,דײלק-קַאז ַא ןיא ױרֿפ ערעטלע ןַא ןענַאטשעג זיא ןוויוא
 רָאּפ ַא טימ ןבָאה לָאז ױרֿפ עקיזָאד יד ,ךעלצעלּפ ןקַאבעג ןגַײװצ עטנקירטעג ןוֿפ
 יז זַא ,טסואוועג טָאה טָאטש עצנַאג יד ,ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ רעִירֿפ געט
 ןוֿפ טסואוועג ןבָאה עלַא .טלייהעג יז טָאה יבר רעד ןוא ,ןברַאטש םַײב טלַאה
 ,רעגיווש סנועמש ,ױרֿפ רעטלַא רעד ןוטעג טָאה יבר רעד סָאװ ,רעדנואוו םעד-
 טנקירטעג ךיז ןבָאה ףיוה םורַא םיוצ רעד ףיוא ,ןקוקנָא ןעמוקעג יז זיא ןעמ ןוא
 -עג טשינ טַײצ רעסיוועג ַא טניז ןיוש ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןצענ-רעשיֿפ רָאּפ ַא
 ןענַײז ןוא ןֿפרָאװעג הכָאלמ רעייז ןבָאה רעדירב-רעשיֿפ יד םערָאװ ,טכיורב
 -- ןשטנעמ עקינייא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ףיוה ןיא ,ןיבר ןטימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג
 ןֿפלָאהעגוצ רעבַײװ ערעטלע יד ןבָאה עכלעוו ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ עגנוי רָאּפ ַא
 ,טױרבטנוװָא סָאד ןטיירגוצ םַײב

 -וקנעמַאזוצ טלָאזעג טױרבטנװָא םַײב ךיז טָאה ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא יו
 ןיבר רעייז טימ הדועס רענײמעגלַא רעד וצ עקיביולג עּפורג ערעסערג ַא ןעמ
 יד .הדועס רעד וצ טיירגעגוצ טסנרע ןליטש טימ ןבָאה ןשטנעמ:ףיוה יד ןוא
 -רעשיֿפ יד ןבָאה רענעמ יד ,סנוויוא יד ןיא ךעלצעלּפ-הצמ ןקַאבעג ןבָאה רעבַײװ
 ןוא ױרֿפ ַא ןענַאטשעג זיא לקניוו ַא ןיא ,ןשיט רַאֿפ טגיײלעגנעמַאזצ רעטערב
 -עגוצ זיא ץלַא סָאד רעבָא ,ןיבר רעייז ןוֿפ דיילק סָאד ןשַאװעג גירק ַא ןיא טָאה
 יד טימ ךיז ןעקנואוועגרעביא ןדער וצ טָאטשנַא ןבָאה ייז ,ליטש רעייז ןעגנַאג
 ,ןיבר רעייז ןרעטש טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז םערָאװ ,טנעה יד טימ ןוא ןגיוא
 ,טעבעג ןיא טֿפיטרַאֿפ לביטשךָאד ןייז ףיוא ןיילַא ןענוֿפעג טציא ךיז טָאה רעכלעוו

 טימ קערש ןיא טכַארבעגנַײרַא ןשטנעמ יד בָאה ךיא זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא
 טנװָא ןיא רעבָא .טרעטַײװרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןענַײשרעד ןקידמיצולּפ ןַײמ
 "יא ןבָאה רימ .רעשיֿפ םעד ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא טײלגַאב דנַײרֿפ ןַײמ ךימ טָאה
 יד יװ ,ןקעדוצ-קַאז עכלעזַא ןֿפרָאװעגרעבירַא רעדיילק עשימיור ערעזדנוא רעב
 ייטשעג סיורג ַא ןעוועג ןיוש זיא ,ףיוה םוצ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןעוו .ערעדנַא
 זדנוא טָאה ןעמ .רעיוט ןוֿפ גנַאגנַײרַא םעד ַײב ןוא םיוצ רעד םורַא ןשטנעמ ןוֿפ
 ַא ןיא ,ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא ,קינייועניא .טזָאלעגנַײרַא ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ
 -יא רָאנ ,ןעמונעגסױרַא ץלַא טָאה ןעמ רעכלעוו ןוֿפ ,בוטש רעקימיורעג גונעג
 -עגסיוא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,זָארג סיוא ןטכָאלֿפעג ןצַארטַאמ זיולב טזָאלעגרעב
 סיוא טּפַאלקעגֿפױנוצ ,שיט ןגנַאל ַא םורַא ןענַײז ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טגייל
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 ןענַײז ערעדנַא ,רענעמ קיצנַאװצ:ןצֿפוֿפ ךרע ןַא ןסשזעגמורַא ,רעטערב-רעשיפ

 ענעדרע רָאּפ ַא טימ ןטכױלַאב ןעוועג זיא שיט רעד .שיט םעד םורַא ןענַאטשעג

 רעביא סעקלעב ןוא ןגַײװצ יד ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא ןענַײז סָאװ ,ךעלּפמעל-לייא

 טכַאנ-סגנילירֿפ ַא ,עקיטכיל ַא ןעוועג טכַאנ יד ךיוא זיא ,סנקירעביא .ןשיט יד

 -ַאב ןוא טעבנגעגנַײרַא ךיז ןבָאה ןרעטש עסיורג יד ןוא ,ערעזָא-תרנּכ רעד ַײב

 ,טכיל-למיה ןקידרעטיצ טימ בוטש יד טנגער

 ץנַארק םעד ןוֿפ יבר רעד טָאה ,ןסעזעג בלַאה ןוא ןגעלעג בלַאה ,ןָאנביױא

 -כיל רעד טימ טנַײשעגסױרַא רענעמ עטרָאהַאב-ץרַאוװש ןוא עטקידרעבַאב-ץרַאװש

 -סרעמ רעד .םינּפ ןַײז ןוֿפ טייקכיילב רעד טימ ןוא דיילק ןַײז ןוֿפ טײקטַײװ רעקיט

 ןוא קלָאֿפ-רעשיֿפ ןעוועג ןענַײז ,בוטש יד טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ,טַײל לייט רעט

 ןַײרַא טָאטש ןיא ןצייוו עטמירַאב ערעייז טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,לָאט ןוֿפ םירעיוּפ

 ןעמוקעג ייז ןענַײז ,ןַאמ ןקידריװקרעמ םעד ןוֿפ טרעהעג ןבָאה ייז ,ןֿפױקרַאֿפ וצ

 ןֿפלָאהעג םיא ךיוד רשֿפא ןוא םיא ןרעה ,םיא ןעז ןַײרַא ףיוה ןיא ןענועמש וצ

 רעד ןיא טכָאקעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץכעקעג סָאד טכַארבעג ןבָאה רעבַײװ יד .ןרעוו

 טלקיוװעג ,ךעלשיֿפ עניילק ענעטָארבעג ןוא ךעלצעלּפ"תוצמ ,ףיוה ןֿפױא ךיק

 -ןירג ליֿפ ךיוא ןוא ,ןגעוו דוֿבּכ סניבר ןרַאֿפ טיירגעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ,גייט ןיא

 ןבָאה רעבַײװ ערעדנַא .שיט ןֿפױא טלעטשעגרעדנַאנוֿפ רעלעט ענעדרע ןיא גרַאװ

 ענייא --- ןיבר ןרַאֿפ טלעטשעגקעוװַא ןוא תונּתמ יד טכַארבעגטימ ןבוטש ערעייז ןוֿפ

 ןגַײֿפ עטנקירטעג ,ןטכורֿפ ליֿפ ךיוא ,קינָאה לּפעט ַא ערעדנַא ןַא ,ןַײװ גירק ַא

 .ןעלטייט ןוא

 יד ןבָאה סרעמרַאֿפ יד ,ןעוועגטימ ייז טימ טרָאד ןענַײז רעדניק ליֿפ ךיוא

 םעד רעטנוא ךעלּפעק ערעייז טגנַאלרעד ןוא טכַארבעג םיתילט יד ןיא רעדניק

 ןוא רעדניק יד ןעמונעג רעבָא טָאה רע .ןשטנעב ייז לָאז רע ידּכ ,טנעה סניבר

 ,ץנַארק ַא יװ ךיז םורַא ייז טצעזעגמורַא

 טָאה רע רעדייא ןוא ,טגיילעגסיוא ךעלצעלּפ יד טיא רַאֿפ ןבָאה רעבַײװ יד

 : םלוע םוצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ןכָארבעג ייז

 ! למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ ןטעב רימָאל ---
 : טגָאזעג ייז ןוֿפ רענייא טָאה

 ױזָא יו טנרעלעג טשינ זדנוא טָאה'מ ,טַײל עדנסיוומוא ןענַײז רימ ,יבר --

 .ןטעב וצ

 :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה

 ריא ."טָאג רעַײא וצ ןַײז ריא טלָאז םימימּת, :ןבירשעג טשינ ןעד טייטש --

 :ןבירשעג טייטש רע םערָאװ ,טַײל עטנרעלעג יד יוװ טָאג ַײב םיֿבושח רעמ טנעז

 ,"ןטסיירט ךימ ןלעװ עטכערעג יד ןוֿפ תומימּת יד;

 :סױרַא לקניוו ַא ןוֿפ טגָאזעג רערעדנַא ןַא טָאה

 !יבר ,עקידניז ןענַײז רימ --

 :לשמ ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא רע טָאה ףיורעד
 ןוא רעקידניז ַא זיא רענייא ,שדקמ-תיב ןיא ףיוא ןעייג ןשטנעמ ייווצ ---

 רַאֿפ ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ טייטש רעקידניז רעד .קידצ ַא זיא רעטייווצ רעד

 קילב ןַײז טזָאל רע ,ןבײהוצֿפױא ןגיוא יד טשינ טגַאװ רע ןוא םוטקיליײה םעד

 ,ךָאד טסייוו וד ,למיה ןיא עטַאט/? : ץרַאה ןיא ךיז ַײב טגָאז ןוא דרע רעד וצ ןעקניז
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 רעד *! רימ ףיוא תונמחר בָאה ןוא לחומ רימ ַײז ,שטנעמ רעקידניז ַא ןיב ךיא זַא
 וד ,למיה ןיא עטַאט; :ץרַאה ןיא ךיז ַײב טגָאז ןוא טייטש ,קידצ רעד ,רעטייווצ
 סָאװ ,שטנעמ רעקידניז רעד יו טשינ ןיב ךיא ,ךימ טסנעק ןוא ךָאד טסייוו
 גָאז ךיא ,?טָאבעג ןַײד וט ןוא ןגעוו ענַײד ןיא ייג ךיא רָאנ ,רימ ןבעל ָאד טייטש
 ,דניק ןיילק ַא יװ קידלושמוא ,ןריובעג ַײנ קירוצ טייג רעקידניז רעד זַא ,ךַײא

 !דניז טימ טרעװשַאב זיא קידצ רעד ןוא
 טָאה לשמ סָאד סָאװ ,תובהלתה רעד ןוֿפ טקיאורַאב ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו

 קידנקערטשסיוא ,ןֿפורעגנָא ייז ןוֿפ רענייא ךיז טָאה --- ,ייז ַײב ןֿפורעגסױרַא
 : םיא וצ טנעה יד

 ! טָאג וצ ןטעב ןלָאז רימ ױזַא יװ ,יבר ,זדנוא וד ןרעל --

 :טרעֿפטנעעגּפָא ייז רע טָאה
 ןשינעֿפרעדַאב ערעַײא טשינ טסייוו למיה ןיא רעטָאֿפ רעַײא זַא ,טשינ טניימ ---

 ךָאנ רימ טגָאז :ןטעב ױזַא ריא טלָאז רעבירעד .םיא וצ טעב ריא רעדייא ךָאנ
 ,טרָאװ יב טרָאװ

 ענַײז טכַאמרַאֿפ ,טנעה ענַײז טימ טיורב סָאד טקעדרַאֿפ טָאה יבר רעד ןוא
 : טגָאזעגכָאנ םיא טָאה הדע עצנַאג יד ןוא ,טרָאװ ַײב טרָאװ טגָאזעג ןוא ןגיוא

 ןײטשֿפױא לָאז ,ןרעוו טקיליײהעג לָאז ןעמָאנ ןַײד ,למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא;
 ,דרע רעד ףיוא ךיוא ױזַא למיה ןיא יו ןעשעג לָאז ןליוו ןַײד ןוא ,תוכלמ ןַײד
 ןענַײז רימ יוװ ,דניז ערעזדנוא לחומ ַײז ,טנַײה זדנוא ביג טיורב ךעלגעט רעזדנוא

 םערישַאב רָאנ ,ןויסנ ןייק וצ טשינ זדנוא גנערב .ןַײז וצ לחומ ערעדנַא ֿביױחמ
 טייקנייש יד ןוא הרוֿבג יד ,ךַײרגינעק סָאד טרעהעג ריד וצ ,סטכעלש ןוֿפ זדנוא
 ..."ןטייקיבייא עלַא ףיוא

 ךעלקיטש ןיא ייז ןכָארבעג ,טיורב ךעלצעלּפ יד ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד
 טָאה ןדעי ,רעדניק ןוא רעבַײװ יד וליֿפַא ,םלוע םעד ןשיוצ טלײטעגמורַא ןוא

 ןעקנוטעגנַײַא ,טיורב ןַײז ןעמונעג רע טָאה ןַאד .ןבעגעג לצעלּפ לקיטש ַא רע
 טָאה יבר רעד רָאנ יו רעבָא .טגָאזעג סעּפע ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ,ץלַאז ןיא סע
 ַא ןוֿפ טרעהרעד עמיטש ַא ךיז טָאה ,ןעמענ ליומ ןַײז וצ טיורב סָאד טלָאװעג

 : שיט ןוֿפ לקניוו
 ,ןסע ןרַאֿפ טנעה ערעזדנוא ןשַאװ וצ ןסעגרַאֿפ ןבָאה רימ ,יבר --
 : םיא טרעֿפטנעעגּפָא ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה יבר רעד
 ! ןייר ץלַא זיא ענייר רַאֿפ --

 ןוטעג ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא ,ןַײרַא ליומ ןיא טיורב ןַײז ןעמונעג טָאה רע ןוא
 .ערעדנַא יד

 ןוא .ןרעטש וצ ןיבר ןַײז טגַאװעג טָאה סע רעװ ,טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא
 ,ןּפמָאל-לייא יד ןוֿפ גנוטכולַאב רעד ןיא ,שיט ןוֿפ לקניוו ַא ןוֿפ רימ זיא גנילצולּפ
 רעטניה ןגרָאברַאֿפ ןסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןוֿפ טכיזעג בלַאה ַא ןעגנַאגעגֿפױא
 ואוו-ץעגרע סע בָאה ךיא זַא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא סָאװ ןוא ןקור סנרעדנַא ןַא
 בָאה ךיא ןעוו .ואוו ןוא ןעוו ןענָאמרעד טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז בָאה ךיא .ןעזעג
 ,דרָאב עלעג ןדלָארט רעקיטש יד ןעזעג ,טכיזעג םעד וצ טקוקעגוצ טוג רעבָא ךיז

 ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,ןקַאב עגנַאל ענַײז וצ טּפעלקעגנָא יו ןסעזעג ןענַײז סָאװ
 טציא .דנלַאֿפֿפױא ןעוועג קידנעטש רימ זיא שטנעמ ןקיזָאד םעד ןוֿפ דרָאב יד זַא
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 ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ןעוו ,לָאמ סעדעי .זיא רע רעוו טסואוועג ךיא בָאה
 "ןַײרַא םַײב ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,ףיוה ןכעלרעניא םעניילק םעד ןײגוצַײײברַאֿפ
 ּפערט ַא ףיוא ןסעזעג טרָאד זיא ,רענעטרעג סלודג ןהּכ םוצ רעיוט ןוֿפ גנַאג
 -ַאטשַאב זיא דרָאב ןַײז ,דרָאב רעכעלנייוורעגסיוא ןַא טימ ןַאמ ַא ךַאװ רעד ןבעל
 "נַא ןוֿפ סנייא טקורעגּפָא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,ןדלָארט עשלעג רעקיטש סיוא ןענ
 + "גרַאב ףיוא ןבילקרַאפ ךעלדלעוו יוװ ,סעקוועדָארב עקילייצמוא ןענַײז ףיוא ןרעד
  רעבָא ,טײקמַאזקרעמֿפױא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג טָאה ענַײז דרָאב יד .ךעלציּפש
 -שירק ןטסעיולב םעד סיוא יװ ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז .ןגיוא ענַײז -- רעמ ךָאנ
 ןרערט ןיא טשינ לָאמ ןייק ךיז ןטלָאװ ייז יו ,ןקורט ןוא טלַאק ,ןֿפילשעג לָאט

 ןרעדָא ןוא שיײלֿפ סיוא ,ןלעקסומ ןוא ןוורענ סיוא טשינ ןטלָאװ ייז יװ ,ןדָאבעג

 ַאזַא טגָאמרַאֿפ ייז ןבָאה ַײברעד .ןייטש םענעֿפילשעג ַא סיוא רָאנ ,ןעוועג טבעוועג
 עטֿפרַאשעג ןוֿפ ןכָאטש יו ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,קילב ןכעלגנירדכרוד ןֿפיט
 -עג טסָאה וד .ךרוד ךיד ןעמענ ןוא טלדנַאװרַאֿפ ןלַארטש ןיא ךיז ןטלָאװ ןזיּפש

 ךיז ןטלָאװ סע יװ ,ןקור ןַײד ףיוא ,קרַאק ןַײד ףיוא ,ריד ףיוא ןקילב ענַײז טליֿפ

 רימ זיא סע ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ןגױזעגנַײא בַײל ןַײד ןיא סעקװַאיּפ עקידנגָאנ
 רעקיזָאד רעד ואוו ,ףיוה ןכעלרעניא ןוֿפ רָאדירָאק םעד ןײגוצַײברַאֿפ ןעמוקעגסיוא
 -- טשינ יצ ןעוװעג דנזעװנָא ָאי זיא רע יצ --- ןטלַאהֿפיוא ךיז טגעלֿפ ןַאמ
 -ַאב ַא ,רענעעזעג ַא ךרודַא ייג ךיא זַא ,ליֿפעג סָאד טַאהעג קידנעטש ךיא בָאה
 טכַארטַאב טלַאּפש ַא ,ריט ַא ,טנַאװ ַא רעטניה ץעגרע ןוֿפ זַא ,רעטעטכַאבָא
 סָאד זיא יצ ,ןַײז רעכיז טנָאקעג טשינ ןֿפוא ןיאב רעבָא בָאה ךיא .רעצימע ךימ
 -ףיוה ןיא לודג ןהּכ םַײב ןעזעג טֿפָא ױזַא בָאה ךיא ןכלעוו ,ןַאמ רעבלעז רעד

 ןעַײרֿפַאב טנָאקעג טשינ ךיז טלָאװ רע יו .רערעדנַא ןַא טָאד זיא יצ ,רָאדירָאק
 םַײב רָאדירָאק-ףיוה ןיא יוװ ,יבר ןַײז ןוֿפ שיט םַײב ָאד רע טציז ,רוטַאנ ןַײז ןוֿפ
 רעטניה ןטלַאהַאב ,טַײז ַא ןָא רָאנ ,ןשטנעמ יד וצ םינּפ ןטימ טשינ ,לודג ןהּכ
 עטלַאק ענַײז טימ רע טזָאל ןרעדנַא ןַא ןוֿפ סעציילּפ יד רעביא ןוא ,ןקור סמענעי
 םינּפ סָאד זיא ךָאד רעבָא .םיא םורַא טציז סָאװ ,ץלַא ןעמענכרודַא ןקילב-ןלַארטש
 -ֿפיוא רימ זיא סע .ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ סע טלָאװ ךיא יוװ ,ַײנ ץנַאג רימ סנַײז
 ,םייה רעד ןיא םיא ַײב ןנח ןטלַא ןטימ ךערּפשעג סָאד ןורּכז ןַײמ ןיא ןעגנַאגעג
 רע לָאז .לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןגעוו לָאמ ןטשרע םוצ טלײצרַאֿפ רימ טָאה רע ןעוו

 ? ןשרָאֿפכָאנ ןַאמ םעד לָאז רע זַא ,טקישעגרעהַא ָאד טַײל ענַײז ןוֿפ ןעמעוו ןבָאה
 ענַײד ןוא ןגיוא ענַײד וטסָאה םוטעמוא ,סקוֿפ רערטיכ רעטלַא וד ,ָא --

 ,טכַארטעג רימ ךיא בָאה -- ...!ןרעיוא
 ןענַײז סָאװ ,יד .ןעגנַאגעגנָא רעטַײװ שיט סניבר םַײב הדועס יד זיא לַײװרעד

 יו ,סמערָא ןַא ןעוועג זיא ןסע סָאד ןוא ,טַײל-עמערָא ןעוועג ןענַײז ,ןסעזעג ָאד
 ןבָאה ייז סָאװ ,ךלימ ענענַאטשעג ,ןווילָא ןוא ךעלצעלּפ : סרעשיֿפ ןוא םירעיוּפ ַײב

 ןבָאה יז .טנעה יד טימ זַײװכעלקיטש ןעמונעגסיורַא ילּכ רענעדרע רעסיורג ַא ןוֿפ
 א ןעמונעג טָאה יבר רעד .קינָאה טימ ןעלסיש ןיא טיורב רעייז ןעקנוטעג ךיוא
 -נַא יד וצ ןבעגעגרעביא ילּכ יד ךָאנרעד ןוא ןסעגעג ןוא לסיש רעד סיוא לשיֿפ

 ןעמונעג רעגניֿפ ערעייז טימ לשיֿפ ַא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ייז ןבָאה ױזַא .ערעד
 ןעמונעגסױרַא רע טָאה ןעלטייט עטנקורטעג גרַאב םעד ןוֿפ ךיוא .ןסעגעג ןוא
 םעד ןוא ןסע ןייא ןשיווצ .ןבעגעגרעביא ערעדנַא יד ךָאנרעד ,ןסעגעג ןוא םענייא
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 טנעקעג טָאה ייז ןוֿפ רענייא סָאװ ,ןעגנוזעג םיליהּת ךעלטיּפַאק ייז ןבָאה ןרעדנַא
 סָאװ ,ילּכ ַא ןיא ןשַאװעג טנעה יד יבר רעד ךיז טָאה ןסע ןכָאנ .קינייוװנסיוא ןוֿפ
 ץלַא .ןוטעגכָאנ םיא ןבָאה ערעדנַא יד ןוא ,טגנַאלרעד םיא טָאה דַייײרעשיֿפ רעד

 ןסַײװ םוצ ןגיובעג רעלַײמ ענעֿפָא ערעייז ןוא רעמינּפ ערעייז ,ןרָאװעג ליטש זיא

 -עגמורַא ךיז ןבָאה רעבַײװ יד ךיוא ,שיט םַײב ןָאנבױא ןסעזעג זיא סָאװ ,קעלֿפ
 רענייא טרעױמעגנַײא ךיז ןבָאה עלַא .רעדניק יד ךיוא ןוא םיא םורַא טלעטש
 זיא רעּפרעק םעד ןיא ןוא ,רעּפרעק ןייא יוװ ןרָאװעג ןענַײז ןוא ןרעדנַא םעד ןיא
 סעּפע ןוא סנייש סעּפע טזומעג ייז טָאה יבר רעד .יבר רעייז --- המשנ ןייא ןעוועג
 טנָאקעג בָאה ךיא ליֿפיװ ףיוא .לשמ ַא ךרוד טדײלקרַאֿפ סָאד טָאה רע ,ןגָאז סטוג

 ענַײז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה ,דײרֿפ רעייז ןוֿפ ןוא דייר ענַײז ןוֿפ ןעמענסױרַא
 רַאֿפ זיא יז זַא ,טניימעג ןבָאה ייז סָאװ ,ריט ַא יז רַאֿפ ןענעֿפעֿפױא ןזומ רעטרעוו
 ערעייז ףיוא דײרֿפ יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .ןסָאלשרַאֿפ קיביײא ףיוא ייז
 | !ןֿפורעגסױרַא ייז ַײב ןבָאה רעטרעוו ענַײז סָאװ ,רעמינּפ

 ,דייר ענַײז וצ וצ ךיז ןרעה ןוא םורַא תולעּפתה טימ ױזַא ןעייטש ייז יוװ ןוא
 ןכָארבעגנַײא ךיז סעּפע טלָאװ סע יװ ,ךיוה רעד ןוֿפ שיורעג ַא רימ ןרעהרעד
 טײטשַאב סָאװ ,ןקלַאב ןוֿפ ? ךיא עז סָאװ ןוא ,םורא ךיז קוק ךיא .טקַאנקעג ןוא
 ַא טימ טעב ַא ןדנובעגנָא קירטש ַא ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל ,ןגַײװצ-ןעמלַאּפ סיוא
 םעד ןוֿפ ןזָאל טנעה עקיטכעמ רָאּפ ייווצ ,ןלַאֿפעגּפָארַא למיה ןוֿפ יוװ ,ןקנַארק

 ךימ טָאה סע סָאװ ןוא .ןיבר ןרַאֿפ רעדינַא סע ןלעטש ןוא טעב סָאד ּפָארַא ךַאד
 בוטש ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד סָאװ ,זיא טרעדנואוורַאֿפ ןטסרעממַא
 ןבָאה ייז .ענעצס רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןרָאװעג טשַאררעביא טשינרָאג ןענַײז ,ןענוֿפעג
 טַײז ַא ןָא טקורעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .ךַאז עכעלנייוועג ץנַאג ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא סע
 ְךיִז טימַאב טעלעקס ַא שטנעמ ַא .ןקנַארק ןטימ טעב ןרַאֿפ טכַאמעג ץַאלּפ ןוא
 .ןיבר םוצ טנעה עקידרענייב עטיוט ענַײז סיוא טקערטש ןוא טעב ןיא ןצעזוצֿפױא

 -עגסיוא ןעוועג זיא ּפָאק רעד ,רָאה ןוֿפ טעקַאנ ןעוועג זיא ןקנַארק ןוֿפ םינּפ סָאד
 ןקידעבעל ַא וצ יו ןטיוט ַא ןוֿפ לדעש ַא וצ ןעוועג ךעלנע רעמ זיא רע ,ןכָארק

 ןוא ,ןייב ןטנקירטעגסיוא םעד ןיא ןסעזעג ןענַײז ןגיוא ענַײז סָאװ זיולב ,שטנעמ
 .ןיבר ןַײז ןיא טנעלעגנָא ךיז רע טָאה טנעה עקידרענייב יד טימ ןוא ןגיוא יד טימ
 :טלמַאטשעג טָאה רע ןוא ןגיױאווַאב ךיז ןבָאה ןּפיל עסַײװ ענַײז

 !ןַאמ רעכעלטעג ,רימ ףלעה ,רימ ףלעה --
 -רעטיצ ערעייז טימ ןוא ,ןיבר םוצ טקערטשעגסיוא טנעה יד טָאה עגנעמ יד

 : טלקָאשעגוצ ייז ןבָאה דרעב עקיד

 ...!םיא ףלעה ,יבר --
 -- רעטציא יוו םיא עז ךיא --- טרָא ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה יבר רעד

 וצ ,דיילק ןסַײװ ןַײז ןוֿפ סױרַא ןצרַאטש סָאװ ,סיֿפ עטעקַאנ ענַײז טימ וצ טייג רע
 ערעייז ,ןקנַארק ןוֿפ םינּפ םוצ טנעָאנ םינּפ ןַײז וצ טגיוב ,ןקנַארק ןוֿפ טעב םעד
 עגנַאל ַא רע טייטש ױזַא .ןרעדנַא םוצ סנייא ךיז ןטֿפעהַאב ןוא ךיז ןֿפערט ןגיוא
 ,ךיילב זיא ןיבר ןוֿפ םינּפ סָאד .ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ןקנַארק םעד טקוק ןוא עלַײװ

 טיוה יד ךרודַא ןסיש ןרעדָא עיולב יד יו ,ןעזעג טָאה ןעמ זַא ױזַא ,טגנערטשעגנָא
 טָא -- ןעגנַאלש עקידנכירק ךעלעקּפוק יוװ ךיז ןגעװַאב ייז ןוא ןֿפײלש ענַײז ןוֿפ
 סנקנַארק םעד ןיא טלקעהעגנָא ,טיוה רענעגיױצעגנָא רעד ךרוד ןצעזכרודַא ייז ןלעוו
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 טיא טגערֿפ ןוא בַײל סנקנַארק ןֿפױא טנעה ענַײז טימ יבר רעד טייטש ,ןגיוא

 :לוק ךיוה ַא טימ

 םעד ןוא חוּכ םעד ץיזַאב ךיא זַא ,המלש הנומאב וטסביולג ,ףסוי ןב יכד'ומ --

 ?ןֿפלעה וצ ריד למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ תושר
 : טרָאװ ןיא טרָאװ טלמַאטשעגכָאנ םיא טָאה רעקנַארק רעד ןוא

 ןב עושי ,יבר רעזדנוא ,וד זַא ,המלש הנומאב ביולג ,ףסוי ןב יכדרמ ,ךיא --

 וצ רימ למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ תושר םעד ןוא חוּכ םעד טסציזַאב ףסוי

 ,ןֿפלעה

 ךיא בָאה ,טכַײלגעגסיױא ךיז טָאה רע ןעוו .טכיײלגעגסיוא ךיז יבר רעד טָאה

 ףרעטש יד וצ טגַײטש זדלַאה ןכיוה ןַײז רעביא ּפָאק רעכיוה ןַײז זַא ,טניימעג

 יד ןיא ןגיוא ענַײז ןטלַאהעג ץלַא ןוא ךַײלג ןוא ףַײטש ןענַאטשעג רע זיא יױזַא

 ןטימ קידנזַײװ ,ןֿפורעגנָא ךיז עמיטש רעקידנלעֿפַאב ַא טימ ןוא ,ןקנַארק ןוֿפ ןגיוא

 : טעב ןיא ןקנַארק םוצ רעגניֿפ ןטקערטשעגסיוא

 ךיד גיוה -- הנומא רעד ןופ חוּכ ןטימ ריד לעֿפַאב ךיא ,ףטוי ןב יכדרמ --

 ! רעגעלעג ןַײד ןוֿפ ףיוא
 ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טלָאװ רע יוװ ,עלַײװ ַא טקוקעגנָא םיא טָאה רעקנַארק רעד

 ,םיא ןוֿפ קילב ןַײז ןוטעגּפָא טשינ טָאה יבר רעד רעבָא .םיא וצ טגָאז וע סָאװ

 ,ךיז טציטשעגרעטנוא ,טנעה ענַײז ןעמונעג רעקנַארק רעד טָאה גנילצולּפ

 -עג רע טָאה ,ןלַאֿפעגקירוצ רע זיא לָאמ ןטשרע םוצ .ןבײהוצֿפױא ךיז טוװרּפעג

 טימ .ןיבר ןַײז ןוֿפ ןקילב עקידנטַײמש יד רעטנוא ןוט טָאד לָאמ טייווצ ַא טוװּורּפ

 לָאמ עטייווצ סָאד .לעֿפַאב םעד טריֿפעגסיױא רעקנַארק רעד טָאה םינּפ ןיא ארומ

 םיא טָאה יבר רעד רעבָא .ןלַאֿפ טזָאלעג ּפָאק םעד ,ןביוהעגרעטנוא ךיז רע טָאה

 טָאה סַאמירג ןקידגָאטיײװ ַא טימ ןוא ,קילב ןַײז וצ טדימשעגוצ רדסּכ ןטלַאהעג

 ףיוא ןרעדנַא ןכָאנ סוֿפ ןשיטעלעקס ןרַאד ןייא טלעטשעגסיױרַא רעקנַארק רעד

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ,םיא רעטנוא טרעטיצעג ןבָאה סיֿפ יד .עגָאלדָאּפ רעד

 טָאה קילב ןקידנבַײרטנָא סניבר םעדירעטנוא רעבָא .ייז ןלַאֿפ טָא ,ךיז ןכערב ייז

 ענרעצלָאה ַײרד-ייװצ טכַאמעג ןוא ךיז טלעטשעגֿפױא ,טכַײלגעגסיױא סיֿפ יד רע |

 ,טסורב סניבר ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג ןוא טירט

 ןקנַארק םעד ןעמונעג ,דײרֿפ רַאֿפ ןרָאװעג דליוו קלָאֿפ סָאד זיא --- !הנעשוה --

 ןעוועג זיא רע םערָאװ ,קַאז ַא בַײל שיטעלעקס ןַײז ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ,יכדרמ

 .שיט ןבעל םיא טגײלעגקעװַא ןוא ,טעקַאנ ןצנַאג ןיא

 זַא ,טָאטש ןיא טרעהעג טָאה ןעמ .רעהַא ןעמוק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 דלַאב זיא ,זיוה ןיא רעשיֿפ ןועמש ַײב ףיוא ךיז טלַאה יבר רעכעלרעדנואוו רעד

 רענעמ עקרַאטש עסיורג :עקנַארק טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא ףיוה רעצנַאג רעד

 ןסעזַאב ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ עטעטנעּפעג קירטש ןיא טריֿפעגנַלרַא ןבָאה

 יד ןוֿפ רעבַײל יד ןוֿפ ןגירשעגסיױרַא ןבָאה רעטסַײג יד .רעטסַײג עטכעלש ןוֿפ

 ערעדנַא .תויח-בוטש ןוֿפ תולוק טכַאמעגכָאנ ,תונושל ײלרעלַא ןיא ענעסעזַאב
 טשינ זיא סע ;סעצײלּפ יד ףיוא טּפעלשעג עקירעהעגנָא ערעייז ןבָאה -- עקנַארק

 ,ןעיירשעג עקיטסגנַא ,ןֿפורסױא-טעבעג ,תולוק יד ןוֿפ ןטלַאהוצסיוא רעמ ןעוועג

 ַא טימ ,תומהב ןוֿפ ,תויח-בוטש ןוֿפ ןעמיטש יד טימ טשימעגסיוא ,ןֿפור-ףליה

 זַא ,טניימעג בָאה'כ .ןרעו טבױטרַאֿפ טנָאקעג טָאה ןעמ זַא ,ןעקוַאימ ןוא ןגָאלק
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 ךיז קנירט ךיא זַא ,תוֿפשכמ ןוֿפ לזדניא ןַא ףיוא ןרָאװעג טעשזדנָאלברַאֿפ ןיב ךיא
 "עג סָאד .טייקנסעזַאב ןוא טייהקנַארק ,לַאֿפּפָא ןכעלשטנעמ ןוֿפ עשזוילַאק ַא ןיא

 ןעוועג טשינ זיא םיֿפוג עקנַארק ענעגעלרַאֿפ ןוֿפ ,רעבַײל עקידנלױוֿפ ןוֿפ קנַאטש

 ןוא .ייז רעדָא עגושמ ןיב ךיא יצ ,טסואוועג טשינ רעמ בָאה ךיא ,ןגָארטוצרעביא
 .טכַאנ יד טכליהרַאֿפ טָאה *!הנעשוה !הנעשוה; יירשעג סָאד

 . ןַײמ ןֿפורעג ןוא לסעק-ףושיּכ ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןֿפױלקעװַא טלָאװעג בָאה ךיא

 -עג ןקידנעַײרש םעד ןוֿפ ןגירקסױרַא טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה רימ רָאנ ,דנַײרֿפ

 םעד ןוֿפ רעבָא .ןעקנורטעג ךיז ןבָאה רימ עכלעוו ןשיוװצ ,ןשטנעמ ןוֿפ גנַארד

 ,טניימעג טָאה ןעמ זַא ,דימ ןוא טכיילבעגסיוא ױזַא ןרָאװעג יבר רעייז זיא םעלַא

 ,םיֿפוג עכעלשטנעמ גרַאב םעד ןוֿפ לייט ַא טרעוו רע ןוא קעװַא רע טלַאֿפ טָא

 טָאה רע .בַײל ןבלַאה ןרעביא זיב ןעקנוטעגנַײא ןענַאטשעג זיא רע עכלעוו ןשיווצ

 -מורַא םיא סעילַאװכ ענַײז טימ טָאה עקנַארק ןוֿפ םי רעד רעבָא ,קעװַא טלָאװעג

 ןַײז טשוקעג ןבָאה ,סיֿפ ענַײז יב ןגעלעג ןענַײז ייז ,רעיומ עגנע ןַא יו טלגנירעג

 : תוללי עקידנענייוו טימ םיא וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא ,דיילק

 ! הנעשוה !הנעשוה--

 טימ געוו ַא ןטינשעגכרוד ךיז טָאה ,טרעדעֿפעג לָאמַא טימ ךיז טָאה ןועמש זיב

 ןיבר םעד טּפַאכעג ןוא ,ענעסעזַאב ןוא עקנַארק יד ןשיווצ טנעה ענרעלָאטש ענַײז

 -גטערט ןוא ,לטנַאמ ןסַײװ ןַײז טימ םיא טקעדַאב ,סמערָא עקיטכעמ ענַײז ףיוא

 םעד ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא ןיבר םעד רע טָאה ,ּפעק רעביא ןוא םיֿפוג רעביא קיד

 רעשיֿפ ַא יװ ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ ,ןַײּפ ןוא תורצ ןוֿפ םי ןקידמערוטש

 טַײװ םיא טימ קעװַא זיא ןוא ףיוה ןוֿפ סיױרַא זיא רע ,ןקידנעקנירט ַא טעװעטַאר

 ,לעווש יד ןטערטרעבירַא טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו ,רעיוט םַײב  .ןַײרַא דלעֿפ ןיא

 ןוא דרָאב-ןדלָארט רעלעג רעד טימ ןַאמ םעד ףיוא ןֿפָארטעגנָא ךיז ךיא בָאה

 ,ןטלַאהעגנַײא םיא בָאה ךיא .םינּפ ןקירעיורט

 / !תוירק ןוֿפ ןַאמ ,הדוהי --
 .טרעדנואוורַאֿפ טקוקעגמוא ךיז טָאה רע

 ? ךימ ףיוא טגערֿפ רעוו --

 ,טקוקעגנַײרַא רעמינּפ יד ןיא עדייב ךיז ןבָאה רימ

 ?טשינ ךימ טסנעקרעד וד --

 ? רעכלעזַא ןעד וטסיב רעוו --

 ?ןומגה ןַײד טשינ טסנעקרעד וד ,הדוהי --

 -געעגכרודַא טיוה ןַײמ טָאה קילב ןַײז ןוא ,ןגיוא ענַײז ןביױהעגֿפױא טָאה רע

 .ןכעלרעניא ןַײמ וצ זיב טרעב

 ?ןומגה םעד ןענעק וצ ,שטנעמ רעמערָא ,ךיא םוק יוװ ? ןומגה ---

 ? הדוהי ,ףיוה סלודג ןהּכ ןיא ןעזעג טשינ ךיד ךיא בָאה --

 יוװ ,לודג ןהֹּכ םעד קינעטרעטנוא ןיב ךיא ,סיוועג ? ףיוה סלודג ןהּכ ןיא --

 ,דִיי רעכעלרע רעדעי

 ? תוירק שיא הדוהי ,ָאד וטסוט סָאװ --
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 ןציז וצ ןוא ,זיא ןיד רעד יװ ,ןיבר ןסיורג ַא דוֿבּכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןיב ךיא

 ןשיוװצ ןומגה ַא ָאד טוט סָאװ רעבָא .טרָאװ סטָאג וצ ךיז ןרעהוצ ןוא סיֿפ ענַײז ַײב

 | ,ךימ רע טשרָאֿפ -- ? ןדִיי

 ,םיא רַאֿפ קילב ןַײמ ןגיוב טזומעג בָאה ךיא זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא

 ,הדוהי רעד סע זיא יצ ,ךיז ַײב ןכַאמּפָא טנָאקעג טשינ רעדיוװ בָאה ךיא ןוא
 ןַײז זיא יצ ,ףיוה ןיא לודג ןהּכ םַײב ןעזעג בָאה ךיא ןכלעוו ,ןַאמ רעבלעז רעד
 ,..?לַאֿפוצ ַא זיולב םענעי טימ טייקכעלנע

19 
 טקידערּפ-נרַאב יד

 בָאה ךיא יו ,רעגנעל םוחנ-רֿפּכ ןיא ןטלַאהעגֿפױא גנילירֿפ םעד ךיז בָאה ךיא
 טזָאלעג טשינ ךימ טָאה ןַאמ רעד זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא .טַאהעג העדב רעִירֿפ

 בילוצ בָאה ךיא ,טײקשירַאנ ַא ןעוועג זיא סע ?ןטלַאהַאב ךיא לָאז סָאװ רָאנ ,ןעור

 סוטַאגעל םוצ עזַײר ןַילמ טגײלעגּפָא ,םינינע עכעלטמַא ענַײמ טקיסעלכַאנרַאֿפ םעד

 ןכָאװ ףיוא ,ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא ,געוו םעד ףיוא עיכָאיטנַא ןייק
 טַאמילק רערעווש רעד זַא ,טנוזעג טשינ ןיב ךיא זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא גנַאל

 ןיײמ ףרַאדַאב ךיא ןוא טגנערטשעגנָא ךימ טָאה רעטניוו םעד ךרוד םילשורי ןיא
 לָאט ןעמערַאװ םעניא םעד בילוצ ךיז ןטלַאהֿפיוא ןוא ןרעסעברַאֿפ וצ טנוזעג
 סָאװ ,ןרעלקרעד טשינ טנַײה זיב ךָאנ רימ סע ןָאק ךיא .טַײצ עסיוועג ַא ףיוא
 חור רעטכעלש רעדָא רעטוג רעכלעוו ,שטנעמ םעד ןיא ןעוועג זיא סע סעכלעזַא
 -- ןשטנעמ רעביא טֿפַארק אזַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םיא ןיא טקריוועג טָאה
 ,רימ רעביא ךיוא רָאנ -- ןײטשרַאֿפ וצ זיא סָאד ,ענעגייא רעביא זיולב טשינ
 ,םיא ןיב ךיא זַא ,םיא ןיא טרַאנרַאֿפ ױזַא ןעוועג לָאמטסנעד ןיב ךיא ,לשמל

 וליֿפַא זומ ךיא .טירש ןדעי ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ,ןומה רעשידיי רעד יו טקנופ
 ךרוד ןיב ךיא ,טרירעגנָא טמַא ןַײמ ןוֿפ עדריוו יד ךיוא טָאה סָאד זַא ,ןבעגוצ
 עדעי ןרָאװעג טקעמעגּפָא זיא סע .ןלַאֿפעגּפָארַא ןדִיי יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא םעד
 ךלַאב ךימ ייז ןבָאה ,זיא רעגייטש רעייז יו ,ןוא ייז ןוא רימ ןשיווצ ץנַאטסיד
 .טרָא ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןַאמטּפיױה םעד יװ ,ןקירעייז ַא רַאֿפ ןצנַאג ןיא ןעמונעגנָא
 ןוֿפ לַײמ ַא ךיז ןוֿפ יז ןטלַאה וצ ,ןייגוצמוא ךיז יװ ןסיוו ןעמ זומ ןדיי יד טימ
 ןוא טכַאמעג ןֿפרואוורָאֿפ ןיילַא רַאֿפרעד לָאמ טֿפָא ךיז בָאה ךיא ,סנטַײװ רעד
 רָאנ ןַאמ םעד טָאה סע רעוו רעבָא .םוחנ-רֿפּכ ןזָאלרַאֿפ וצ ,ןקַאהוצּפָא טמיטשַאב
 ,םיא בילוצ ןליוו םענעגייא ןַײז ןרױלרַאֿפ ןיוש טָאה ,ןעזעג ןוא טרעהעג לָאמ ןייא

 .רעֿפױלכָאנ ענַײז עלַא יו ,תעגושמ םעד טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ןיב ךיא ,ָאי
 ףיוא ןענַאטשעג לָאמטסנעד זיא רע ,ליֿפ רעייז טַאהעג רע טָאה רעֿפױלכָאנ ןוא

 עסַאמ עדנסיוומוא יד ןוא קלָאֿפ עמערָא סָאד רָאנ טשינ .םור ןַײז ןוֿפ ךיוה רעד
 יד ,עטנרעלעג יד ךיוא רָאנ ,רעדנואוו ענַײז ןעז ןוא ןרעה ןעמוקעג םיא זיא
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 -ןוא ןוֿפ ןשטנעמ עטעדליבעג ליֿפ ךיוא ןוא רעבַײרש יד ,רעשטַײטסױא:טֿפירש
 .ןעמוקעגּפָארַא ןכירג עטעדליבעג וליֿפַא גָאט ןדעי ןענַײז הירבט ןוֿפ .טַײל ערעזד

 ןעמוקעגרעבירַא ןעמ זיא תרנּכ טַײז רענעי ןוֿפ הכולמ סעסוּפיליֿפ ךרַארטעט ןוֿפ

 םומ םוש ןייק ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןוא ,ענעסעזַאב ןוא עמָאל ,עקנַארק טימ

 ,ןבעגוצ ןעמ זומ סנייא םערָאװ .ןרעה םיא זיולב ןעמוקעג ןענַײז רָאנ ,טַאהעג טשינ

 םיא וצ ךיז טָאה סָאד ןענַאװ ןוֿפ טשינ סייוו ךיא .טנָאקעג רע טָאה ןדייר זַא

 -רַאֿפ טשינ לָאמוצ טָאה רע .תרצנ ןוֿפ לגנִיי-רַאילָאטס ןכַאֿפנײא םעד וצ ,ןעמונעג

 ןזיצערּפ ַא ןיא ךיז ןקירדוצסיוא ףיוא קירָאטער ןייק ,גנודליב עשיכירג ןייק טגָאמ

 עטקָאטעג טימ ,רעטרעוו עקידנסַאּפ עּפַאנק ךרוד ןשטנעמ עטעדליבעג ןוֿפ ןֿפוא

 -עג לרעּפ יװ ןרעוו ןוא ןינע םוצ טקעריד ןליצ עכלעוו ,ןצַאז עטמערוֿפעגסיױא

 רעזיול ַא ,רעקירבַאלש ַא ,רעשידִיי ןייר ַא ןעוועג זיא ליטס ןַײז .רונש ַא ףיוא ןגיוצ

 ענַײז ןדײלקַאב וצ גנובַאגַאב ַא טַאהעג רע טָאה רַאֿפרעד ,רענעֿפרָאװעצ ַא ןוא

 תוחומ יד ןיא ןגָאלשעג סרעמַאה יו ןבָאה עכלעוו ,םילשמ עכַײר טימ ןעקנַאדעג

 רַאֿפ ןענַאטשעג רעדליב עקידעבעל יװ ןענַײז ןוא רערעהוצ עטסָארּפ ענַײז ןוֿפ

 - יד ןטלַאהַאב סָאד .ןסעגרַאֿפ טנָאקעג טשינ ןיוש ןבָאה ייז עכלעוו ןוא ןגיוא ערעייז

 עשידִיי ןייר ַא ןעװעג סקירעביא זיא ,םילשמ ןוֿפ רעדיילק רעטנוא ןעקנַאדעג

 -נוא ,טכַאמ רעכעלדנַײֿפ רעקידנעטש רעד בילוצ .עטעדליבעג יד ןוֿפ טרַא-דייר

 ןוֿפ טייקכעלגעמ יד טָאהעג טשינ ייז ןבָאה ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו דעט

 ערעייז .לשמל ,רעמיור ,רימ יוװ ,ארומ ןָא ןֿפָא ךיז ןקירדוצסיוא ןַאמ ןעַײרֿפ םעד

 -נוא ןעקנַאדעג ערעייז ןטלַאהַאב טייקערטיכ רעשידִיי ןייר טימ ןבָאה עטנרעלעג

 רעד טָאה ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעמ .םילשמ ענעבירטעגרעביא עשירָאגעלַא רעט

 עשיֿפָאוָאליֿפ עטטֿפיט יד ןקירדוצסיוא גנובַאגַאב יד טַאהעג רעטנרעלעג רעשידִיי

 ךרוד טשינ ןרָאװעג ךעלדנעטשרַאֿפ זיא עכלעוו ,ךַארּפש-םילשמ ַא ןיא ןעעדיא

 .טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ,דליב םעד ךרוד רָאנ ,רעטרעוו

 גנילירֿפ םעד ןעגנערברַאֿפ וצ ןעוװעג טכעלש ױזַא טשינרָאג זיא ,סנקירביא

 -וצּפָא ךיז ןעוועג רעווש עקַאט רימ זיא סע .ערעזָא-תרנּכ רעד ןוֿפ גערב םַײב

 זיא סע .טַאמילק ןעמערַאו םעד ןוֿפ ןוא טֿפַאשדנַאל רעכעלרעה רעד ןוֿפ ןסַײר

 רעד ןוֿפ טקנוּפ ןטסנעש םעד ףיוא ןוא דנַאל ןיא רָאי ןוֿפ טַײצ עטסנעש יד ןעוועג

 ןענעקירט עכלעוו ,הדוהי ןוֿפ גרעב יד ןוֿפ קילבנָא ןקיטעמוא םעד ךָאנ .הנידמ

 -עג ןַײד ןטלַאה ןוא ןעזסיוא ןשיגַארט רעייז טימ חומ ןַײד ןוא קילב ןַײד סיוא

 זיא -- גנונַאּפש רעקידנעקנעד ,רעקידנענָאמ ןיא קידנעטש ליֿפעג ןַײד ןוא קנַאד

 ענַײד ןוא קנַאדעג ןַײד ,ליֿפעג סָאד ,גיוא סָאד ןדָאב וצ ורּפָא ןַא ןעוועג ךעלקריוו

 לָאט-ןדרי ןוֿפ טייקגירג עקיטעז יד סָאװ ,החונמ רעשילידיא רעד ןיא ןוורעג

 ,ןסירּפיצ עקילייצמוא יד ןוֿפ קילבנָא ןיא --- גנילירֿפ ןיא ךיז םורַא סיוא טײרּפש

 ןטייב עקיטעז עגנַאל יד ןוא רענטרעגנַײװ ,רעמױבנגַײֿפ ,ךעלדלעוו-ןווילָא ,ןעמלַאּפ

 ,לָאט ַא ןיא טעבעגסיוא ,דנַאל ןרעביא טמירַאב ױזַא ןענַײז סָאװ ,תואובּת טימ

 יד ןיא יװ קיטַײצ רעירֿפ ץלַא ָאד טרעוו ,ךַאלֿפ-םי ןוֿפ רעקירעדינ טגיל סָאװ

 -ַאב ןעגנוצנַאלֿפ ןוא ןעמולב עגנעמ ַא ,ךַײר זיא ערָאלֿפ יד .ןצניװָארּפ ערעדנַא

 לקיטש ןייא ןייק טשינ ָאד טסָאה וד .דנַאל ןוֿפ ךַאלֿפרעבױא עצנַאג יד ןקעד

 טלגנירעגמורַא טשינ לָאז סָאװ ,לדַײב ןייק ,זיוה ןייא ןייק ,ןייטש ןייא ןייק ,ןדָאב

 ןסיש סָאװ ,ןעגנוצנַאלֿפ ןוא ןעמולב-דלעֿפ עטסכעלרעה יד טימ גנילירֿפ ןיא ןרעוו
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 רעביא ןעמולב ענעטעלָאיװ ערעייז ןעלגנעלש ןוא דרע רעד רעטנוא ןוֿפ סױרַא

 עטנקירטרַאֿפ יד ןיא ןוא רעטיר יד ןיא ןַײרַא ךיז ןטכעלֿפ ,ןרעיומ ןוא טנעוו יד
 טימ טקעדַאב זיא לביטש-ןטרָאגנַײװ סעדעי ,לדַײבידלעֿפ סעדעי ,ןגַײװצ-ןעמלַאּפ

 ןכירק ,רעדלעֿפ יד רעביא סיוא ךיז ןטיש ךעלּפעק-ןָאמ עטיור ,ןטילב עקידנעילב

 -רעסַאװ עלַא ,ןגעוו עלַא ,ןַײרַא ףייה ענעטערטעגסיוא יד ןיא ןעמיוצ יד ךרוד
 ,ָאי ייז טצנַאלֿפ ןעמ יצ ,סערדנַאעלָא עקידנעילב טימ ןסקַאװַאב ןענַײז סעטערָאק
 ,ןײלַא ךיז ןוֿפ סױרַא דרע רעד ןוֿפ ןעגנירּפש ייז -- טשינ ייז טצנַאלֿפ ןעמ יצ
 -ַאב םענירג םעד ןיא טעבעגסיוא ,תרנּכ רענעֿפילשעג רעיולב רעד טנַײה ןוא
 -סטַײװ ןוא רעטסכעה רעד עכלעוו ןוֿפ ,גרעב טימ טלגנירעגמורַא ,ךיּפעט ןטמילב

 סָאװ ,לּפַאק-יינש ןקיביײא ןַײז טימ סנקור ערעייז רעביא סױרַא טקוק ייז ןוֿפ רעט
 ןוֿפ סעילַאװכ יד רעביא טליּפש הנבל יד ןעוו ,טכַאנַײב ,ךיז ףיוא טגָארט רע

 ,טלוֿפרַאֿפ זיא רע עכלעוו טימ ,ךעלֿפיש-רעשיֿפ ענייז ןוֿפ רעטכיל יד ןוא תרנּכ

 ןֿפור סָאד ךיז טרעה ,ןרעסַאװ עטסֿפיט יד ןיא ןעמַאלֿפ עקידרעַײֿפ ערעייז ןעלבוט
 .רעסַאוװ ןיא ּפָא טגָאלש סָאװ ,סעלסָאיװ ערעייז ןוֿפ שיור רעד ,סרעשיֿפ יד ןוֿפ

 ַא ןוֿפ טעבעג םורֿפ ַא רעדָא גנַאזעג ַא ערעזָא רעד ןוֿפ ךיז טרעהרעד לָאמ טֿפָא
 םעד ןעגנערברַאֿפ וצ רעווש ױזַא ןעוועג טשינרָאג זיא סע ,ןיינ . ,לֿפיש-רעשיֿפ
 ,טםוחנירֿפּכ ןיא גנילירֿפ

 ןרעה וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה גָאט-גנילירֿפ ַאזַא םענייא ןיא
 ךרוד ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא .טָאטש רעד רעטניה ןסיורד ןיא ןקידערּפ ןַאמ םעד
 ןעוועג זיא סע -- גָאטימ ךָאנ גָאט ןסיוועג ַא ןיא זַא ,ןַאמטּפױה םעד דנַײרֿפ ןַײמ
 יז יב זיא סע ,רעמיוב יד רַאֿפ ןטעב ייז ןעוו ,ךיז טכַאד ,בוט-םוי ַא סרעייז
 לגרעב ַא ףיוא טָאטש רעד רעטניה ןַאמ רעד טעוװ -- בוט-םוי רעבלַאה ַא טלָאמעד
 ,גנודיילק רעשירענָאיגעל רעזדנוא טימ ןַײז וצ דנלַאֿפֿפױא טשינ ידּכ .ןקידערּפ
 ןטימ ןענַײז רימ ןוא ןֿפרָאװרַאֿפ סעגָאט עשימיור סרעצנַאּפ יד רעביא רימ ןבָאה
 .טָאטש רעד רעטניה ןעמוקעגסױרַא םלוע

 סָאד ,סעמרָאֿפטַאלּפ יװ טיובעג ױזַא ןענַײז לארשי:ץרא ןיא ךעלגרעב יד

 רעטעמ קיסַײרדיקיצנַאװצ ַא יו רעמ טשינ ןַײז טנָאקעג טָאה לגרעב עקיזָאד
 ןעוועג ןענַײז רימ .ןגיוצעגסיוא קידעּפושמ רעייז ןגעלעג זיא סע רעבָא ,ךיוה
 עקידנעטש ענַײז ,קלָאֿפ ןעמערָא ןוֿפ סנטסרעמ ,ןַאמ טרעדנוה רָאּפ ַא לּכה-ךס
 ,תוכָאלמ-ילעב עשיטָאטש ,םירעיוּפ עניילק ,רענעקירט:שיֿפ ,רעשיֿפ --- רעטיײלגַאב

 -טֿפירש יד .,סַאלק ןטנרעלעג םעד ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא סע רעבָא

 טימ ,רעדיילק עצרַאװש עקידובּכב ערעייז ןיא םירֿפוס יד ןוא סרעשטַײטסיױא
 ןענייז --- טייקטנרעלעג רעייז ןוֿפ ןמיס רעד ןעוועג זיא סָאװ -- ץכעקעדַאביּפעק
 ערעדנַא ,ןלָאר-טעמרַאּפ ףיוא ןבָאה ייז ןוֿפ לייט .רעדנוזַאב עּפורג ַא ןיא ןענַאטשעג

 יז עכלעוו ןיא ,ןטֿפירש עקיליײה יד ןוֿפ רעכיב ךיז טימ טַאהעג ןסוריּפַאּפ ףיוא
 -עג טשינ בָאה ךיא ,טריטוקסיד ךיז ןשיוצ טסנרע רעייז ןוא טקוקעגכָאנ ןבָאה
 ,שינעעשעג עקיטכיוו רעייז ַא ןעניואוווצַײב ןעמוקסיוא טעוװ זדנוא זַא ,טסואוו
 לָאמ ןטשרע םוצ ,ןגָאז וצ ױזַא ,רע טָאה גנולמַאזרַאֿפ רעקיזָאד רעד ףיוא םערָאװ
 ןוֿפרעד טסואוועג ןבָאה עטנרעלעג יד זַא ,סיוא טוַײװ ,ערעל ןַײז טגיילעגטסעֿפ

 רָאנ טשינ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,ייז רַאֿפ טמיטשַאב ןעוועג סע זיא רשֿפא ןוא
 ןענַײז סע .םיענ ןוֿפ שזַא ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,םוחנירֿפּכ ןוֿפ

11 



 ךיז טימ ןבָאה עכלעוו ,שָאר-יבשוי יד ןוא םינזח יד ,ןלוש יד ןוֿפ םינגס ןעמוקעג
 ארומ ןטלָאװ ייז יו ,םינבר עטנרעלעג יד .םיניד:יּתב עקיטרָא יד טלעטשעגרָאֿפ

 ,ןרעוו ןיירמוא טשינ ןלָאז ייז זַא ,קלָאֿפ ןטסָארּפ ןטימ ןעמַאזוצ ןייטש וצ טַאהעג

 ןעוועג ןענַײז עטנרעלעג יד ןוֿפ עּפורג רעד ןיא .רעדנוזַאב טריּפורג ךיז ןבָאה
 ןענַאטשעג זיא קלָאֿפ עניימעג סָאד ."רֿבח, טרילוטיט ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד

 טלָאװעג טשינ רעדָא טגַאװעג טשינ ,ץנַאטסיד רעסיוועג ַא ףיוא יז ןוֿפ טקורעגּפָא
 טליֿפעג קלָאֿפ עכעלנייוועג סָאד ךיז טָאה טנַײה רעבָא .טיקטנעָאנ רעייז ןיא ןעמוק

 ...ונירומ רעד ןַײז וצ
 ךעלּפעק טימ ,םורַא דלעֿפ עצנַאג סָאד יװ ,ןטָאשַאב ןעוועג זיא גרַאב רעד

 -עג ךעלדיילק עקידנבעװש-טכַײל עטיור ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןָאמ ןטיור
 ץיּפש ןֿפױא .זָארג ןוֿפ טייקנירג רעֿפיט רעד רעביא טרעטַאלֿפעג ןוא טרעטיצ
 ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רענייא ,רעמיוב-ןסורּפיצ רָאּפ ַא ןבילקרַאֿפ ךיז ןבָאה גרַאב ןוֿפ
 -לקנוט ןַײז טימ טצרַאטשעגסױרַא ןוא ּפעק ייווצ טימ עקירעביא יד ןוֿפ רעכעה
 טזומעג ןגַײװצ עטכידעג ענַײז ןשיווצ ךיז ןבָאה סע .ערעדנַא יד ןוֿפ ןיורק רענירג
 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סרעטומ-ןבלַאװש םערָאװ ,ןבלַאװש ןוֿפ ןטסענ ןעניֿפעג
 ןבָאה ייז סָאװ ,עניילק יד וצ ןעלבָאנש ערעייז ןיא זַײּפש ןעגנערבוצ ןוא ןרעשטיווצ
 .רימ ןבָאה ,טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא םלוע רעד ןעוו ,ןטסענ יד ןיא טַאהעג
 טימ םיא ןבָאה םידימלּת ענַײז ןיהואוו -- ךַײט גערב ןוֿפ ןעמוקנָא םיא ןעזעג
 יװ ,טָאה ןידס רעטקידתיציצַאב רעסַײוװ ןַײז .טריֿפעגוצ םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ לֿפיש ַא
 -עג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,זָארג םענירג ןשירֿפ םעד ןוֿפ טנַײשעגסױרַא ,דימּת
 ךיוא רע זיא עטנרעלעג-טֿפירש יד יו טקנוּפ ,סיֿפ עטלדנַאסַאב ענַײז טימ ןטָארט
 סָאװ ,ץליֿפ ןימ ַא ,עּפַאק רעצרַאװש ַא טימ ןֿפרָאװַאב לָאמ סָאד ,טסנרע ןעוועג -

 זיא טירט עכעלעמַאּפ ,עטלייצעג טימ ,ּפָאק ןַײז טקעדרַאֿפ קילשַאב ַא טימ טָאה
 עטנרעלעג-טֿפירש יד טימ ןוא םלוע ןטימ ךיז טסירגַאב ,גרַאב םוצ ןעמוקעגוצ רע

 ןבָאה ערעדנַא יד סָאװ ףיוא ,"םכילע-םולש; :גנוסירגַאב רעכעלנייוועג רעייז טימ
 טגנַאלרעד םיא טָאה םידימלּת יד ןוֿפ רענייא ,"םולש םכילע; :טרעֿפטנעעג םיא
 ךָאנרעד ,טכַאמעג הכרב ַא ןוא ּפָאק ןַײז ףיוא ןָאטעגנָא תילט םעד טָאה רע ,תילט ַא
 -עגקעװַא ,לגרעב ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױרַא ,טליהעגמורַא תילט ןטימ ךיז רע טָאה
 רע יװ ,טנעה ענַײז ןבױהעגֿפױא טָאה ןוא םיוב-סורּפיצ ַא רעטנוא ךיז טלעטש
 וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןקעדַאב ייז טימ טלָאװעג טלָאװ

 ,ןקידערּפ
 רע יו ,טלייצעג רֶע טָאה רעטרעוו לייט ,טדערעג רע טָאה טסנרע ןוא גנַאל

 -יוה רעד ףיוא טשינ טרָאװ סָאד טלָאװ רע יו ױזַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ייז טלָאװ
 ןרעוו סָאװ ,ןעגנַאלק סיוא ןענַאטשַאב טשינ טלָאװ סע ןוא טקישעגסױרַא טֿפול רעל

 טָאה רע רָאנ ,ָאטשינ רעמ ןיוש ןענַײז ןוא טֿפול רעד ןוֿפ ללח םעד ןיא ןשָאלרַאֿפ

 -טשינ ַא טימ טצירקעגנַײא ןעוועג סע טלָאװ רע יװ ,טרָאװ סעדעי טלַאשעגסױרַא
 רע חוּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ןוא ,ןַײרַא ןורּכז םעד ןיא טֿפירש רערַאבשעלסיױא
 ,רעּפרעק רעטיובעג ךעלדנייב עניד סיוא יו ,רעכַאװש רעד !טדערעג טָאה
 טָאה סע ,דימַאריּפ רעכעלשטנעמ רעקיטכעמ ַא יװ גרַאב ןֿפױא ןסקַאוװעגסיױוא זיא
 ךיוה ױזַא טָאה רע ,ןסקַאװעגנעמַאזוצ ןענַײז גרַאב רעד ןוא רע זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז
 ,טנעמַאדנוֿפ ַא םיא רַאֿפ ןעוועג רָאנ טלָאװ גרַאב רעד יוװ ,ןעזעגסיוא טיירב ןוא
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 םענרַאֿפ ןטיירב ַאזַא ןעמונעגנָא טָאה רוגיֿפ עלָאמש יד ױזַא יו ,טשינ סייוו ךיא

 -טכַאנרַאֿפ םעד בילוצ גיוא ןוֿפ רַאנעגּפָא ןַא ןעוועג רָאנ סָאד זיא יצ ,חטש ןיא

 ,רוגיֿפ ןַײז יוו ױזַא ןוא ? םיא ףיוא ןסָאגעג טָאה סָאװ ,טכיל-רעַײֿפ ןטיור-ךעל

 ...ללח ןליוה םעד טליֿפעגנָא טָאה עכלעוו ,עמיטש ןַײז ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 ןוא עטנרעלעג יד ןוֿפ רעמינּפ עטרעדנואוורַאֿפ יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ

 ןבָאה ייז ,עּפורג רעטרעדנוזעגּפָא רעייז ןיא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,סרעבַײרש

 ,סמערָא ענעגױצעגֿפױא ןוא ןעניוטשרעד טיִמ טקוקעגנָא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז

 ןַא טימ טקידערּפ ןַײז ןוֿפ ןלעטש עסיוועג טנָאטַאב טָאה רע ןעוו ,סרעדנוזַאב

 -נַא .גערֿפּפָא ןייק ןוא לֿפיײװצ ןייק רעמ ָאטשינ זיא רעבירעד יוװ ,גנוריטנעצקַא

 ךָאנ ןבָאה ייז ,ןסַאמ עקידנסיוומוא יד רעטרעוו ענַײז טסַאֿפעגֿפױא ןבָאה שרעד

 .ּמעק יד טימ טלקָאשעגוצ ןוא םענַײז ריֿפסיוא ןדעי וצ ןעוועג םיּכסמ רעִירֿפ ןוֿפ

 רעטנוא ןעגנערברעטנורַא סנקור ערעייז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןגיובעגנַיײא ךיז ןבָאה ייז

 "עזטַײלעג טימ .ייז רַאֿפ טצירקעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןצעזעג ענַײז ןוֿפ ךָאי םעד

 -רעוו יד ןעגנולשעג עטשלחרַאֿפ ייז ןבָאה ןגיוא עטזיילרעד טימ ,רעמינּפ עטקיל

 זַא ױזַא ,ךיז ןיא טרירטנעצנָאק ,עטגרעלעג יד רעבָא .טמיטשעגוצ ןוא רעט

 -יורג ערעייז ףיוא ןגָאלשעגסױרַא ןלוקסומ ענעלָאװשעגנָא יו ןבָאה ןרעדָא ערעייז

 -עג טעװעטרַאהעג טלָאװ טולב רעייז יװ ,רעזדלעה ןוא רעמינּפ ,סנרעטש עס

 -רעוו יד וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ןענַאטשעג עקידנגַײװש ןענַײז --- ייז ןיא ןרָאװ

 ַא ךָאנ ,ייז ןבָאה לָאמ לייט ,ןּפיל יד ןסיברַאֿפ ןוא סנרעטש יד טשטיינקעג ,רעט

 טָאה רע ןעוו ,לשמל ,ּפעק יד טימ טלקָאשעגוצ ,ךיז טימ תעדה-בושי םעניילק

 ךיז טסעװ וד ןוא חבזמ ןֿפױא ןברק ןַײד ןַײז בירקמ טסליװ וד ןעווק :טגָאזעג

 ןַײד רעביא זָאל ױזַא ,ריד ןגעק סעּפע טָאה רעדורב ןַײד זַא ,ןענָאמרעד ןטרָאד

 ןוא רעדורב ןַײד טימ טשרע םוצ ךיד טעברעביא ייג ןוא חבזמ םעד רַאֿפ ןברק

 ןקיזָאד םעד טָאה רע ןעוו -- "!ןברק ןַײד ןַײז ֿבירקמ ןעמוק וטסלָאז ךָאנרעד

 טלָאװ רע יו ,טכַאמעג הקסֿפה ַא יו עדנוקעס ַא רע טָאה ,טגָאזעגסױרַא ץַאז

 רַאטש ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןבָאה ייז .עטנרעלעג יד ַײב ָאכע םעד ןרעה טלָאװעג

 ךָאנרעד ,טָאבעג םעד טריזילַאנַא טייהרעליטש ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,טקוקעגנָא

 -ַאנַא וצ ןָא ,ייז ןבָאה לָאמ שרעדנַא ןַא .ןעוועג םיּכסמ טײהנדירֿפוצ טימ ייז ןבָאה

 רעייז טנָאטַאב טנעה ערעייז ןוא דרעב ערעייז ןוֿפ ןטסעשז עקרַאטש טימ ןריזיל

 עקניל ןַײד לָאז ,הקדצ טסיג וד ןעוו; : טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,לשמל .טייקימיטשנייא

 עכלעוו ,ןכורּפש עכלעזַא ךָאנ ַײב ןוא *! טוט טנַאה עטכער יד סָאװ ןסיוו טשינ טנַאה

 ןוא דײרֿפ טימ ייז ןבָאה -- ערעל רעד טימ ןַײז וצ גנַאלקנַײא ןיא סיוא ךיז ןעעז

 טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא .דרעב יד טימ טלקָאשעגטימ דוֿבּכה תארי סיורג טימ

 ,טָאה רע ןעוו .ענימ ענעדירֿפוצמוא ןַא יו רעמינּפ ערעייז ףיוא ןזיװַאב ךיז

 סנרעטש ערעייז ךיז ןבָאה ,ןצעזעג יד טרעװשַאב ןוא ןעוועג רימחמ רעייז ,לשמל

 ןיא ןרעדנַא םעד רענייא טמורבעג ןבָאה ייז ןוא טשטיינקעג טייקירעיורט טימ

 -עג ייז ןבָאה לָאמ שרעדנַא ןַא ,"יאמש ןוֿפ זיוה םעד טימ טלַאה רע; : ןַײרַא רעיוא

 ,ערעל רעייז ןוֿפ ןלוש ןעוועג ןענַײז סָאד ."ללה ןוֿפ זיוה םעד טימ טלַאה רע; :טגָאז

 :טגָאזעג טָאה רע תעשב .,ןסַאּפנַײרַא ןצעזעג ענַײז טלָאװעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא

 סָאװ ענעי סטוג טוט ;ךַײא ןטליש סָאװ יד טשטנעב ;דנַײֿפ ערעַײא ביל טָאה,

 רענייא ייז ןבָאה --- "ךַײא ןֿפדור ןוא ןקידיײלַאב סָאװ ,יד רַאֿפ טעב ; ךַײא ןסַאה
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 ןיוש ןטלָאװ ייז יו ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא טנעה יד טקערטשעגסיוא ןרעדנַא םוצ
 ךיז ייז ןבָאה קערש טימ .טָאבעג םעד ןריֿפסיױא ןוא ןעמענ ןגרָאמ טֿפרַאדַאב
 "רַאֿפ טימ קידנזַײװ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןוא ןַײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג
 רעו רעבָא !ןַײז ױזַא טֿפרַאדַאב סע טלָאװ יאדווַא; :ןטסעשז-טנַאה עטלֿפײװצ
 ...7! םדוירׂשב רעטסָארּפ ןייק טשינ ,למיה ןוֿפ ךאלמ ַא --- ? ןריֿפסיוא סָאד ןָאק

 :טגָאזעג ייז טָאה רע ןעוו ,טרעטיצעגֿפױא קערש ןיא ךיוא ייז ןבָאה ױזַא
 ןעוו טרעַײנ ,ןזייב םעד ןלעטשרעדיוו טשינ ךַײא טלָאז ריא ,ךיַײא גָאז ךיא רעבָא;

 יד רעטנוא םיא לעטש ױזַא ,קַאב רעטכער רעד ףיוא ןגָאלש ךיד טעװ רענייא
 יױזַא ,ןריֿפסיױא ןייג טֿפרַאדַאב ןגרָאמ ןיוש סע ןטלָאװ ייז יו -- ?קַאב ערעדנַא
 רעמינּפ ערעייז ןענַײז לָאמ טֿפָא רעבָא .רעטרעוו יד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז ייז ןבָאה
 ךיז ןבָאה ןעמערב עגנַאל ערעייז ,סנקלָאװ ערעטצניֿפ טימ ןרָאװעג טנדָאלעגנָא
 גָאז ךיא רעבָא; : טרָאװ סָאד טנָאמרעד טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי .טלעטשעגֿפױא
 "רעד רעטריקָאש טימ ,דרעב ןוא רעמינּפ ערעייז טמורקרַאֿפ יז ןבָאה *...ךַײא
 רענייא טגערֿפעג טרעדנואוורַאֿפ טנעה יד טימ ןוא ,ןעלסקַא יד ןביוהעג גנוניוטש
 עקידנגלָאֿפ יד ןֿפורעגסױרַא טָאה גנוניוטשרעד עטסערג יד רעבָא ,ןרעדנַא םעד
 לָאז ,ןדייש בַײװ ןַײז ןוֿפ ךיז ליוו סע רעוװ זַא ,טגָאזעג ךַײא זיא סע; :עלעטש
 ,ןדייש בַײוװ ןַײז ןוֿפ ךיז טעוו סע רעוו זַא ,ךַילא גָאז ךיא רעבָא .טג ַא ןבעג ריא רע
 רעוו ןוא .הנוז ַא רַאֿפ יז רע טכַאמ ױזַא ,תונז ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ץוחַא
 ..."! ףאונ ַא זיא רעד ,השורג ַא טמענ סע

 ּפעק יד טימ טלקָאשעג ייז ןבָאה -- ?סױרַא סָאד רע טגנירד ןענַאװ ןוֿפ ---
 טביולרעד ךָאד טָאה השמ .השמ תרוּת ןגעק ךָאד זיא סָאד -- גנורעדנואוורַאֿפ ןוֿפ
 ?ןהשמ ןוֿפ רעסערג ןעד רע זיא ,ןטיברַאֿפ טייג רע ןוא ,טג םעד

 ,יױרֿפ עטשרע ןַײז ּפָא טג סע רעוו, : טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ךיוא --|
 םיא טוװאורּפעג רערעדנַא ןַא טָאה -- - "ןרערט חבזמ סָאד טסיגרַאֿפ םעד ףיוא
 ,ןרעֿפטנערַאֿפ

 ,ןריובעג טרעוו דניק סָאד רעדייא געט קיצרעֿפ ,טכעלש סע זיא סיוועג ,ָאי --
 גווזמ זיא םלוע-לש-ונובר רעד .ינולּפל ינולּפ-תב : ןֿפורעגסיױא למיה ןיא טרעוו

 ךָאד זיא ָאד טקידערּפ רע סָאװ סָאד רעבָא !ייז ןרעטשעצ טסמוק וד ןוא ,םיגּוווז
 ...!השמ תרוּת ןגעק טרָאֿפ

 טג ןגעוװ גנוריֿפסיױא ןַײז .הקסֿפה יד טרעיודעג טָאה עלַײװ עגנַאל עטוג ַא
 ןעמונעג לַײװ ַא טָאה סע ןוא ,עטנרעלעג יד ןוֿפ רעטימעג יד טרעדורעגֿפױא טָאה
 שיורעג קידעקַאנק ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע .ךיז וצ ןעמוקעג זיא םלוע רעד זיב
 ,טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןטֿפירש ערעייז ןוֿפ ןלָאר יד ןלַארּפֿפױא ןוֿפ

 ואוו ,טֿפירש רעד ןיא עלעטש רעד ףיוא ןזיוועג ןרעדנַא םעד טָאה רענייא ןוא
 יד טײרּפשעגסיױא ייז ןבָאה ןעניוטשרעד טימ ןוא ,ןיטג ןעוועג ריּתמ טָאה השמ
 -ֿפערקַאב ייז ןבָאה ,"ןיינ; ףיוא דרעב ןוא ּפעק יד ןוֿפ ןעלקָאש טימ ןוא ,טנעה
 "ייז דנַאטשרעדיװ םעד רעמינּפ ערעייז ףיוא ןקורדסיוא עקידעסַאמירג טימ טקיט
 יז טָאה רע ןעוו ,גנונַאּפש רעד ןוֿפ טמעטעעגּפָא יז ןבָאה רעבָא רַאֿפרעד .ןרע
 םעד ןגעוו ןגרָאז טשינ ןוא טָאג רעייז ןיא ןוחטב ןבָאה ןֿפרַאדַאב יז זַא ,טנָאמרעד
 ,למיה ןוֿפ לגיײֿפ יד ףיוא .ךיז ןקוקרַאֿפ ןסייהעג ייז טָאה רע .גָאט ןקידנגרָאמ
 סרעלכַײּפש ןייק ןיא ןָא טשינ ןעלמַאז ןוא טשינ ןדַײנש ןוא טשינ ןעייז עכלעוו
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 רעסעב טשינ ןעד ריא טנעז, --- ייז טזַײּפש למיה ןיא רעטָאֿפ רעייז ןוא ,ןַײרַא

 * ייֵז ןוֿפ

 ייז יו ,דלעֿפ ןיא ןזיור יד ןָא טקוק ? גנודיילק רַאֿפ ריא טגרָאז סָאװרַאֿפ ןוא;

 ןיא המלש זַא ,ךַײא גָאז ךיא ןוא !טשינ ןעניּפש ןוא טשינ ןטעברַא ייז ,ןסקַאוװ

 רע טָאה -- "יז ןוֿפ ענייא יו ןעוועג טדיילקעג טשינ זיא טייקנייש רעצנַאג ןַײז

 ביוא, -- .סיֿפ ענַײז וצ ןסקַאװעג ןענַײז סָאװ ,ךעלּפעק-ןָאמ יד ףיוא ןזיוועג ייז

 טרעוו ןגרָאמ ןוא ָאד סע זיא טנַײה סָאװ ,דלעֿפ ןוֿפ זָארג סָאד ױזַא טקעדַאב טָאג

 ,יוא !ןדיילק רעמ ליֿפ טשינ ךַײא ןעד רע טעוװ ,ןֿפרָאװעגנַײרַא רעַײֿפ ןיא סע

 יו ץקיבױלג-ןיילק ריא

 ןעמ ןוא ,גנומיטשוצ עקידתחנ ַא טרעהעג ךיז טָאה -- !הדגַא ענייש ַא --

 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,קילג סָאד ,רעמינּפ יד ףיוא דײרֿפ יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה

 -רַא וצ טשינ ןֿפרַאדַאב ייז סָאװ ,םעד בילוצ ןגיוא עשיטסַאיזוטנע יד ןוֿפ טנַײש

 ,רעטניוו ןוא ןגער םעד ןגעוו ןרעלק טשינ ןוא ןדַײנש טשינ ןוא ןעייז טשינ ,ןטעב

 ןוא לגיײֿפ יד יװ ןקיטעז ייז טעװ רע זַא ,טָאג רעייז ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ רָאנ

 .ןעמולב יד יו ןדיײלקַאב

 רעטרעוו ןד ַײב ךיוא ןבָאה סרעשטַיײטסױא:טֿפירש ןוא עטנרעלעג יד ןוֿפ לייט

 טָאה ערעדנַא יד ַײב רעבָא ,ןשטיינק ןוֿפ בעוועג ַא ןיא סנרעטש ערעייז ןגױצרַאֿפ

 עקידהצילמ ענייש יד בילוצ רעמ זַא ,ביולג ךיא ,ןֿפורעגסױרַא לכיימש ַא סע

 םענייש םעד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,טֿפַאשגולק רעד רעביא רעדייא ,ןעגנוכַײלגרַאֿפ

 .לשמ ןַײז ןוֿפ שובל

 ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָארַא רע זיא ,טקידנערַאֿפ טקידערּפ ןַײז טָאה רע יו םעד ךָאנ

 ןגיוא ענַײז רעבָא ,טיײקטגנערטשעגנָא ןוֿפ ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ןַײז .גרָאב

 ַא טימ ןטכױלַאב םינּפ ןַײז ןבָאה ,ןעוועג סיורג ךעלנייוועגרעסיוא ןענַײז עכלעוו

 ןייש רעייז זיא רע ןוא ןרָאװעג קירעיורט קילג רַאֿפ זיא רע .טכיל ןקידנזיילרעד

 ,טנעקעג טשינ טציא זיב ךָאנ סע בָאה ךיא סָאװ ,טייקנייש רענדָאמ ַא טימ ,ןעוועג

 לָאמ ןטשרע םוצ ןוא .םיא רעביא טשרעהעג טָאה טייקיאור עטרעטַײלעגסיױא ןַא

 :ןרעלקרעד טשינ גָאט ןקיטנַײה ןזיב ךָאנ סע ןָאק ךיא סָאװ ,ןעשעג טעּפע רימ זיא

 ןוֿפ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא דלַאב רע זיא ,גרַאב ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא רע ןעוו

 חוּכמ םיא טימ סעומש ַא טריֿפרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,סיבר עטדײלקַאב:ץרַאוװש יד

 .ערעל ןַײז חוּכמ םיא טימ ןרַאּפש וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סיבר יד .השרד ןַײז

 ןלעטש יד םיא ןזיוװַאב ןוא תוליגמ ענעטעמרַאּפ ערעייז טלָארעגֿפױא ןבָאה לייט

 ןבָאה ערעדנַא ,ערעל ןַײז טימ הריּתס ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןטֿפירש ערעייז ןיא

 רעטנרעלעג רעסיורג ַא ןעוועג טרָאד זיא רענייא רָאנ ,ןרעֿפטנערַאֿפ טוװאורּפעג

 ןיבר רעייז טימ טרַאּפשעג ןטסַײממַא ךיז טָאה רעכלעוו ,םיענ טָאטש רעד ןוֿפ

 ,םיא טימ טרעּפמַאעג ךיז ןוא

 -סָארּפ רעד זיא ,ןיבר רעייז טלגנירעגמורַא טַאהעג ןבָאה עטנרעלעג יד ןמזילּכ

 ,סרעגנעהנָא ענַײז סלייטנטסרעמ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןשיווצ ,ןומה רעט

 ןוא עטנרעלעג יד ףיוא טקוקעג דובּכה תארי טימ ןוא סנטַײװ רעד ןוֿפ ןענַאטשעג

 ןקיליײיה רעייז ןיא ס'יבר יד ןרעטש וצ ןוא ןרעטנענרעד וצ ךיז טגָאװעג טשינ

 ןַײז ןשיװצ לָאז סע טַאהעג ארומ טָאה ןועמש זַא ,סיוא ךיז טעז רעבָא ,חוּכיװ

 ןיבר ןַײז רע טָאה ,הקולחמ ןייק ןכערבסיוא טשינ סיבר ערעדנַא יד ןוא ןיבר
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 ,זָארג ןֿפױא לסיב ַא ןעורּפָא ךיז לָאז רע זַא ,םיא ַײב ךיז ןטעבעג ןוא טריֿפעגּפָא
 סיֿפ יד ףיוא ןטלַאהעג ךיז םיוק ןוא ןעזעגסיוא ךיילב תמא ןַא טימ טָאה רע םערָאװ

 דײ-רעשיֿפ רעקרַאטש רעד טָאה רעבָא םיוק .השרד רעטגנערטשעגנָא רעד ךָאנ

 קלָאֿפ סָאד ךיז טָאה ױזַא ,סיבר יד ןוֿפ םיא טריֿפעגּפָא גרָאז רעכעלרעטומ טימ

 .רעיומ רענרעזַײא ןַא טימ יוִו םיא טלגנירעגמורַא ןוא םיא ףיוא ןֿפרָאװעג דלַאב

 רעד וצ ,ןעיירשעגסיוא עשיטסַאיזװטנע יד וצ עדנע ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 "לעוו ,ןרעייז דלעה ַא וצ יו ,ןזיװעגסױרַא םיא ןבָאה ייז סָאװ ,גנוקיצטנַא ןוא עביל

 ַא ייז רַאֿפ טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,דלעֿפ-טכַאלש ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טלָאװ רעכ

 "עג ךיז ןבָאה ערעדנַא ,טשוקעג דיילק סָאד םיא ןבָאה לייט .ןעמונעגנַײא טלעוו

 ןבָאה לָאמַא טימ .דיילק ןַײז טימ ןרירַאב רָאנ ייז לָאז רע זַא ,םיא םורַא טרַאש

 וצ ןבָאה ,סרעטומ ןוא סרעטָאֿפ יד ,ןרעטלע יד סָאװ ,ןזיװַאב רעדניק ךיוא ךיז

 ,ןשטנעב ןוא ןרירַאב ייז לָאז רע זַא ,טקורעג טנעה יד רעטנוא ךעלּפעק יד םיא

 עכלעוו ,עקנַארק ןסקַאװעגסיױא טיוה רעליוה רעד ןוֿפ יװ ןענַײז לָאמַא טימ ןוא

 יד ןבָאה םניחב .געוו םעד םיא טלעטשרַאֿפ ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה

 טימ געוו ַא טֿפמעקעגסיױא ,ידבז רעטומ רעד ןוֿפ רעדניק יד לעיצעּפס ,םידימלּת

 טנָאקעג טשינ טָאה יבר רעד ,עסַאמ רעקידנזיורב רעד ןשיוצ סמערָא ערעייז

 ףיוא טּפַאכעג טשינ םיא טָאה ןועמש רעקרַאטש רעד זיב ,ןכַאמ טירש ןייא ןייק

 טָאה קלָאֿפ סָאד .ןגָארטעגקעװַא םיא ןוא ןעגנַאטש ענרעזַײא ףיוא יװ סמערָא ענַײז

 טגָאיעגכָאנ ,עבמַאד רעטמױצרַאֿפ ַא ךרוד ךַײט רעטצעזעגסױרַא ןַא יו ,רעבָא ךיז

 ,םיא ךָאנ

 -רֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה רעד ,רימ ךיוא זַא ,ןבעגוצ ךיא זומ דנַאש ןַײמ וצ ןוא

 ןוא עדריוו רעזדנוא ןסעגרַאֿפ ןבָאה ,םילשורי ןוֿפ ךרַאיליכ רעד ,ךיא ןוא םוחנ
 ,קנערק ַא ןוֿפ יו םזַאיזוטנע םענײמעגלַא םעד ןוֿפ טקעטשעגנָא .ןענַײז רימ רעוו

 -מורַא ךיוא םיא ,ןֿפָאלעגכָאנ םיא ןוא ןדִיי יד טימ טשימעגסיוא ךיז רימ ןבָאה

 סָאװ ,ערעל עדמערֿפ יד ןוא ,ייז ןוֿפ לייט ַא ןעוועג ןטלָאװ רימ יװ ױזַא ,טלגנירעג

 ךיוא זיא --- ןגלָאֿפכָאנ טנָאקעג יז בָאה ךיא טַײװ יוװ --- טקידערּפעג ָאד טָאה רע

 ןַאמטּפױה םעד ףיוא .ןסעגרַאֿפ טַאהעג ךיז רימ ןבָאה ױזַא ,ןבעגעג זדנוא רַאֿפ

 ןלַאֿפעגרעטנורַא טַאהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש ,זיא רע ,ןעוועג טשינ רעדנואוו ןייק זיא

 ,םילשורי ןוֿפ ךרַאיליכ רעד ,ךיא ?ךיא רעבָא ,סולֿפנַײא ןשידִיי םעד רעטנוא
 סויטנָאּפ ןוֿפ רוטַארוקָארּפ רעד רעטנוא ַאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ טנַאדנעמָאק

 טקידערּפ-גרַאב רעד ךָאנ לָאמטסנעד זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא ,ָאי ,ָאי !? סוטַאליּפ

 ןוא .טֿפַארק-רעביוצ ןַײז רעטנוא ןלַאֿפוצרעטנורַא ןעוועג טנעָאנ רעייז ךיא ןיב

 -ָאמטַא רענעדָאלעגנָא רעד ןוֿפ טֿפושיּכרַאֿפ :עכעלגעממוא סָאד ןעשעג זיא סע

 בָאה ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב ,ךיז םורַא ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ערעֿפס

 רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו .דִיי ַא רַאֿפ ןגױברַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ ךיז

 ןגיױא יד ןיא רימ טקוקעג תונמחר ןקידגָאטייו ַא טימ ןוא טלעטשענּפָא ךיז

 ,רימ ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,טנַײה זיב ןרעלקרעד טשינ רימ ןָאק ךיא .ןַײרַא

 טָאה סָאװ ,תונמחר ַא ןוא גָאטייװ רעשיגַארט ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא קילב ןַײז ןוֿפ

 ַא ןוֿפ קילב םעד ןטלַאהעגסיױוא טשינ ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ןכָארבעצ ךימ

 "ריווקרעמ סָאד .דרע רעד וצ ּפָאק ןַײמ ןגױבּפָארַא טזומעג בָאה ןוא ןַאמ ןשידִיי

 וצ קינעטרעטנוא טמעשעג טשינרָאג לָאמטסנעד ךיז בָאה ךיא סָאװ ,זיא עטסקיד
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 רעד ,ןּפיל עקידרעטיצ ענַײז ,םינּפ טלַארטשעגסיױא ךיילב ןַײז ,םיא רעטנוא ןרעוו
 ןבָאה ,ןגיוא עקידנקירדסיוא עביל ןוא תונמחר ןכעלדנעמוא טימ ענַײז -- רקיע
 .-סיוא ןַײז .םיא וצ טליֿפעג טנעָאנ לָאמַא טימ ךיז בָאה ךיא זַא ,טרירעג ױזַא ךימ
 ןַײז ,רוגיֿפ עכַאװש עשלגניי ןַײז ,סױרַא דנַאר ןצרַאװש םעד ןוֿפ םינּפ טכיילבעג
 ,קורדנַײא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רעּפרעק רעצנַאג ןַײז ללכב ,זדלַאה רעניד

 ןטשרע םוצ ןוא .סעכעלנעטשרַאֿפמוא סעּפע טבעוושעג טלָאװ ןַאמ םעד רעביא יו
 ,קערש ַא רָאנ טשינ ,ןטנַאקַאבמוא םעד רַאֿפ ןעמונעגמורַא קערש ַא ךימ טָאה לָאמ
 ךיא זיב .רימ רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןטסואווַאבמוא םעד רַאֿפ טקעּפסער ַא ךיוא רָאנ
 ךיא סָאװ ,רעבירעד ןֿפרָאװעגרָאֿפ ךיז סעּכ טימ ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז בָאה
 :דנַײרֿפ ןַײמ וצ ןֿפורעג בָאה ךיא ןוא ,ןליֿפעג יד רעביא ךיז ביג

 !ןענַאד ןוֿפ ןייג רימָאל ,םוק --

 ןטשרע םוצ בָאה ךיא םערָאװ ,טרעטַײװרעד דלַאב עקַאט ךיז בָאה ךיא ןוא
 ..י.ןעשעג רימ טימ סעּפע טשינ לָאז סע זַא ,ןגירקעג ארומ לָאמ
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 םוחנ-רֿפכ ןוֿפ ןַאמטּפױה רעד

 רעשידִיי רעד סָאװ ,סולֿפנַײא ןכעלדעש םעד טקרעמַאב גנַאל ןוֿפ ןיזש בָאה ךיא
 יד .םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןָאירוטנעצ םעד ,דנַײרֿפ ןַײמ ףיוא טקריוועגסיוא טָאה יבר
 ןיא ,ןגָאז ןָאק ךיא ,טּפַאכעג סנטַײצַאב ךיז בָאה ךיא סָאװ ,קנַאד ַא טמוק רעטעג
 טײרַאב דלַאב ןיוש ןיב ךיא .ןעוועג טעּפש וצ זיא סע רעדייא ,טונימ רעטצעל רעד
 "נגייא עשימיור ענעברָאװרעד רעווש ױזַא יד ןבעגוצֿפױא ,דנַײרֿפ ןַײמ יװ ,ןעוועג
 ,ןילּפיצסיד רעגנערטש ַא ךרוד טעברַאעגסיוא זדנוא ַײב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטֿפַאש
 "וצרעטנורַא דנַײרֿפ ןַײמ יוװ ןוא ,רעטקַארַאכ ןכעלנעמ רעזדנוא טמערוֿפ עכלעוו
 ,רימ רַאֿפ גנונרָאװ ַא ןעוועג זיא רע ,סולֿפנַײא ןשיטַאיזַא םעד רעטנוא ןלָאֿפ

 ןקיטכיר ַא ןוֿפ ןעוועג טרעטַײוװרעד גנַאל וצ זיא םוחנירֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה רעד
 ןעמ ,ָאי .הביבס רעשידִיי ַא ןיא ןענוֿפעג גנַאל וצ ךיז טָאה רע ,רעגַאל ןשימיור
 ןוֿפ רענייא ַאזַא ןעוו ,ןייגרעד ןתעגושמ עכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא עלַא וצ ןָאק
 ןיא ,עיצַאזיליװיצ רעשימיור רעד ןוֿפ טַײװ ןרָאי ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ טרעוו זדנוא
 .עכלעזַא ןלַאֿפ טֿפָא רעייז זדנוא ַײב ךיז ןֿפערט סע .עינָאלָאק רעשירַאברַאב ַא

 םעד רַאֿפ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדלעה ,ערעזדנוא ןשטנעמ עטסעב יד
 -טכַאלש יד ףיוא תורובג עסיורג טימ דובּכ סרסיק ןרַאֿפ ןוא םיור ןוֿפ םור
 טצעזעגנַײרַא רעטלַאװרַאֿפ סלַא ייז ןרעוו םיוק זיא -- ןרַאברַאב יד ןגעק רעדלעֿפ

 ןוֿפ םיגהנמ עדליוו יד טימ טקעטשעגנָא ייז ןרעו ,טעטש ענעמונעגנַײא יד ןיא
 "וצסיוא ידּכ ,רעטקַארַאכ ןבָאה זומ ןעמ .ייז טימ סיוא ךיז ןשימ ןוא ןרַאברַאב יד
 .ךיז ןרילרַאֿפ וצ טשינ ןוא ,טײקמַאזנייא רעד ןיא ,הביבס רעדמערֿפ ַא ןיא ןטלַאה
 ךָאנ .טַאהעג טשינ רעטקַארַאכ ַאזַא םוחנירֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה רעד טָאה רעדייל
 טָאה ,םוחנ-רֿפּכ ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה יבר רעשידִיי רעכעלרעדנואוו רעד רעדייא
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 רע .םוטנדִיי םוצ גנוגיינ עקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא טַאהעג ןיוש ןַאמטּפיױה רעד
 "וטיטסניא עזעיגילער ערעזדנוא דנַאל ןיא ןריוויטלוק סָאד טקיסעלכַאנרַאֿפ טָאה

 ןרעטַאעט יד ןגעוו טגרָאזעג טשינ טָאה רע זַא ,ןוֿפרעד טדערעגּפָא ןיוש ,סעיצ
 -ַאב סָאװ:קינייװ ךיז טָאה רע .טכילֿפ ןַײז ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,סמויזַאנמיג ןוא
 סָאװ ,רסיק ןוֿפ לּפמעט ןיא וליֿפַא ; רעטעג ערעזדנוא ןוֿפ ןעלּפמעט יד ןיא ןזיוו

 ןטלעז רע זיא ,ץנעדיזער רעַײנ רעד ןיא טלעטשעגֿפױא טָאה ךרַארטעט רעד

 ןעוועג רע זיא רעבָא רַאֿפרעד .ןטײקכעלרעַײֿפ עלעיציֿפָא יד וצ ץוחַא ,ןעמוקעג

 ןריֿפרַאֿפ טזָאלעג ךיז טָאה רע .סעגָאגַאניס עשידִיי יד ןיא רעיײגנַײא רעצנַאג ַא
 טזָאלעג ךיז טָאה רע ,טָאג םענעעזעגמוא רעייז וצ ןטסניד עשיטסימ ערעייז ןוֿפ
 טָאה רע .עיגילער רעייז ןוֿפ ןצעזעג יד רעביא ןרעלקֿפױא ערעייז עטנרעלעג יד ןוֿפ

 -לוזער רעד ןוא ,רענעגייא רעזדנוא וצ ערעל עשיֿפָאזָאליֿפ עשידִיי יד ןכילגרַאֿפ
 רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנַײרא ױזַא רע זיא רָאי עקינייא ךָאנ זַא ,ןעוועג זיא טַאט
 רַאֿפ לּפמעט ַא טָאטשנַא זַא ,ןדִיי יד ןוֿפ טָאג ןכעלדנעטשרַאֿפמוא םעד ןוֿפ הנומא
 בָאה ךיא .עגָאגַאניס ַא טיובעגסיוא םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןדִיי יד רַאֿפ רע טָאה ,רעטיּפוי
 --שיכירג ןטסנעש ןיא ןעוועג זיא יז ,ןזיוועג ץלָאטש טימ רימ יז טָאה רע ,ןעזעג יז
 ןלַײז עכעלרעה טימ ,עדַאסַאֿפ-רָאמרַאמ ַא טימ ,ןטלַאהעג ליטס ןשירדנַאסקעלַא

 ,ןטנעמַאנרָא עשידַיי טקַאהעגסיוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא ,טינַארג סיוא
 עשידיי יד טימ טצעזעגסיוא ,ליד-קיַאזָאמ ןייק ריא ןיא טלעֿפעג טשינ טָאה סע ןוא
 ןוא ,רַאבקנַאד ןעוועג םיא ןענַײז ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןדִיי יד .ןלָאבמיס עזעיגילער
 ,טלמרומעג ליטש רעד ןיא ןבָאה ןטַאדלָאס ערעזדנוא

 ענַײז ןעוועג ןענַײז יז ,עטנרעלעג עשידִיי טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע
 לַײװ ,ןעמוקעג טשינ ייז ןענַײז ןַײרַא זיוה ןיא םיא וצ ,עקַאט תמא .דנַײרֿפ עטסעב
 ערעייז בילוצ -- ןַײרַא בוטש ןיא ןקיבױלג-דמערֿפ ַא וצ טשינ ןעמוק ןדִיי יד
 ףיוא ייז טימ טנגעגַאב ךיז רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד .טייקכעלנייר ןגעוו ןצעזעג
 ייז ואוו ,רעזײהנרעל ןוא סעגָאגַאניס ערעייז ןיא ךיוא לָאמ טֿפָא ןוא סַאג רעד
 ,רעכיב עקילייה ערעייז ןוֿפ טֿפירש יד טשטַײטעגסיױא ןוא טנרעלעג םיא ןבָאה
 טָאה סָאװ ,ןַאמ ןכעלרעדנואוו םעד ןגעוו ןרָאװעג רָאװעג ךיוא רע זיא ןדִיי יד ןוֿפ
 .טָאטש רעייז ןיא ןזיווַאב ךיז

 / ןעוועג זיא סָאד .סורדנַא לגנוי םעד טימ רעדנואוו רעד ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא
 ןֿפױא טֿפױקעג טָאה דנַײרֿפ ןַײמ סָאװ ,ףַאלקש רעשיכירג-שירדנַאסקעלַא ןַא
 ןייא טשינ זדנוא טָאה רע ,לגנִיי סָאד ,טנעקעג טוג םיא בָאה ךיא .קרַאמ-ןֿפַאלקש
 ,עליוו ןַײז ןיא ןַאמטּפױה םעד דנַײרֿפ ןַיײמ טימ ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,טנידַאב לָאמ
 -ןלַײז רעד ןיא ,הירֿבט ןייק געוו ןֿפױא טָאטש רעד רעטניה טַאהעג טָאה רע סָאװ
 טָאה רע זַא ,ביולג ךיא .תרנּכ ערעזָא רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,עילַאה
 ךעלנייוועגרעסיוא זיא לגנִיי סָאד םערָאװ ,ןקעווצ-טסול רַאֿפ טֿפױקעג ןסורדנַא

 טצינשעגסיוא רָאנ יז טניֿפעג ןעמ סָאװ ,רוגיֿפ ַא טימ ,טיובעג ןיד ,ןעוועג ןייש
 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רעבָא רעטעּפש .םירצמ ןיא סהערּפ יד ןוֿפ רעלעמקנעד יד ףיוא
 -רַאֿפ עכלעוו ,ערעל רעשידַיי רעד ןוֿפ סולֿפנַײא םענעברָאדרַאֿפ םעד רעטנוא זַא
 -עגּפָא ךיז רע טָאה -- ןבעל ןיא דיײרֿפ עדעי יװ טקנוּפ ,עביל טרַא ַאזַא טעטכַא

 יַאֿפ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ לגנִיי םוצ ןליֿפעג ענַײז ןוא ,סונעג ןקיזָאד םעד ןוֿפ טגָאז

 סלַא םיא טריטּפָאדַא ןוא טַײרֿפַאב לגנַיי סָאד טָאה רע .טייקכעלטרעצ רעכעלרעט
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 ןשידִיי ןֿפױא ךיוא ךָאנרעד ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה לגנִיי םוצ עביל ןַײז .ןוז
 ,טלייהעג ןוז ןטריטּפָאדַא ןַײז ןֿפוא ןכעלרעדנואוו ַאזַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןיבר
 ענַײז טימ ,ןיבר ןשידִיי םעד טימ טנעקַאב רעטנענ ךיז טָאה רע ןעוו ,רעבָא רעטעּפש
 ןַײז טרעצעגֿפױא ןַאמ םעד רַאֿפ גנורערַאֿפ ןַײז טָאה ,םיׂשעמ עכעלרעדנואוו
 ,לגנִיי םעד רַאֿפ גנוגיינוצ ןוא עביל עצנַאג

 טזומעג קידנעטש טָאה רע .ןַאמטִּפיוה רעד ,שטנעמ רענדָאמ ַא ןעוועג זיא רע
 טכוזעג קידנעטש טָאה יז ןוא ןעוועג קיטשרוד זיא המשנ ןַײז ,ןרערַאֿפ ןעמעוו
 טנַאסערעטניא ךיוא קיטַײצכַײלג רעבָא ,השוב ַא עקַאט ןעוועג זיא סע .גנורַאנ
 -רעּפרעק ןקרַאטש ךעלנייוועגרעסיוא ןַײז טימ ןַאמ רעקיטכעמ רעד יוװ ,ןעזוצוצ
 "המחלמ ןוֿפ ןלַײֿפ יד וצ טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,טסורב רעד טימ ,יוב
 ףיט ןטערטעג ןבָאה סָאװ ,ןעינק עקיטכעמ יד טימ ,רעדלעֿפטכַאלש יד ףיוא לזמ
 יד טָא -- ,רעדלעוו עשטַײד יד ןוֿפ ןּפמוז עטנַאקַאבמוא יד ןיא ,סעטָאלב יד ןיא
 טריצַאב ,רעצנַאּפ-המחלמ םענרעבליז ַא טימ ןעוועג טדײלקַאב זיא סָאװ ,טסורב
 "וחצנ ןוא ןטסנידרַאֿפ ענַײז ןוֿפ ןלָאבמיס יד --- ךעלּפענק-לַאדעמ עטזיילגעג טימ
 ןשידִיי ַא ןיא ןגרָאברַאֿפ רע טָאה טסורב יד טָא -- דלעֿפ-סרַאמ םעד ףיוא תונ
 טלעטשעג ןוא ,ןענעקרעד טשינ םיא לָאז ןעמ ידּכ ,ןדלָארט-תיציצ טימ "ןידס;
 רעדָא ,רעזיײהנרעל ערעייז ןוֿפ רעדָא סעגָאגַאניס עשידִיי יד ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב ךיז
 "עג זיא ,גנורעקלעֿפַאב עמערָא עקיטרָא יד יוװ ,רעדײלק-קַאז ןיא טליהעגנַײא רָאג
 ערעל רעד וצ ךיז ןרעהוצוצ ידּכ ,קלָאֿפ-רעטעברַא ןעמערָא םעד ןשיווצ ןענַאטש
 ןוֿפ םינינע עזעיגילער יד טימ טריסערעטניא ךיז טָאה רע .יבר ןשידִיי םעד ןוֿפ
 ןשרעה וצ ןרָאװעג טצעזעג זיא רע ןכלעוו רעביא ,קלָאֿפ קינעטרעטנוא דמערֿפ ַא
 ,טַײל עטלַא ערעייז רַאֿפ ץרא-ךרד טימ טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע .ןריגער ןוא
 רע רעבָא טניז .םילשורי ןיא לּפמעט רעייז רַאֿפ תונּתמ ןוא תונברק טקישעג

 ןוֿפ ןטערטעגּפָא רעמ טשינ ןיוש רע זיא ,יבר ןכעלרעדנואוו םעד טנגעגַאב טָאה
 ,טדערעג טָאה ןַאמ רעד ואוו ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עלַא ףיוא ןענוֿפעג ךיז טָאה רע .םיא
 ןַיײז וצ ךיז ןרעהוצוצ ידּכ ,לוש רעד ןוֿפ ריט רעד ַײב ןענַאטשעג רע זיא תבש
 ןַײזוציײב ידּכ ,רעשיֿפ םעד ןועמש ןוֿפ ףיוה ןעמערָא םעד ןיא ןכָארקעג ,טקידערּפ
 ןוא רעשיֿפ עמערָא יד טימ טעװַארּפעג טָאה יבר רעד סָאװ ,ןטַלצלָאמ יד ַײב
 .רענָאמֿפױא-רעַײטש

 -ערּפ ןַײז ןטלַאהעג טָאה ןַאמ רעד ןעוו ,גָאטימכָאנ ןקידריווקרעמ םענעי טניז
 ןייק ןענוֿפעג טשינ רעמ םוחנירֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפױה רעד טָאה ,גרַאב ןֿפױא טקיד
 ןעוטַאטס יד ַײב ןטרָאג-ףיוה םענעסָאלשעג ןַײז ןיא ןסעזעג ןײלַא טֿפָא זיא רע .ור
 -רַאֿפ תרנּכ ןוֿפ גערב םַײב ןעגנַאגעגמורַא טײקמַאזנייא ןיא רעדָא רעטעג יד ןוֿפ
 ,יבר ןשידִיי םעד ןוֿפ רעטרעוו יד ןיא טכַארטעגכָאנ ןוא ןעקנַאדעג ןיא ןעקנוז
 סָאװ ,ןבירשעג סוריּפַאּפ ףיוא עדער רעד ןוֿפ עיּפָאק ַא ןכַאמ טזָאלעג ךיז טָאה רע
 יז טָאה רע ןוא ,טנכײצרַאֿפ טַאהעג יז טָאה ןיבר םעד ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ רענייא
 רע ןעוו ןוא ,קינייװנסיױא ץַאז ןדעי טנָאקעג טָאה רע .ןרידוטש ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ךיוא רע טָאה לָאמ טֿפָא ,רעטרעוו יד ןרזחרעביא רע טגעלֿפ ,ןײלַא ןסעזעג זיא
 ןרזחנַײא רימ טימ טגעלֿפ ןוא ,ערעל סניבר ןַײז רַאֿפ ןעניוועג טלָאװעג ךימ
 ,דייר ענַײז ןוֿפ ןלעטש ענלצנייא
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 זיא סָאװ ,זיוה ןַײז ןוֿפ עילַאה-ןלַײז רעד ןיא ןסעזעג רימ ןענַײז לָאמ ןייא
 "עגוצ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןעוועג סע זיא טנוװָא .ערעזָא רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא
 "ולב ַא יו זיא הנֿבל יד .סעילַאװכ יד טימ ןלַארטש-הנֿבל יד ןוֿפ ליּפש םוצ טקוק
 ןלַארטש עריא ןוא ,ייז ןסירעצ ,סנקלָאװ-למיה יד ןעמואוושעגכרוד םעלַאב רעקיט
 ןעינק ענַײז ןשיוצ .ערעזָא רעקידנגיוו רעד ןוֿפ ןלעװ יד טקיאורמואַאב ןבָאה
 רעד טימ טעלגעג טָאה רע ןכלעוו ,סורדנַא לגנַיי סָאד ןטלַאהעג דנַײרֿפ ןַײמ טָאה
 טָאה ,טנַאה רעד ףיוא ּפָאק ןַײז קידנענעלנָא ,ןוא רָאה עטקָאלעג יד רעביא טנַאה
 .ךַארּפש:-טרָא רעדמערֿפ רעד ןיא ןזַארֿפ ןיילַא ךיז וצ טדערעג רע

 ,טגערֿפעג ךיא בָאה -- ? טסגָאז וד סָאװ ,סָאד זיא סָאװ --

 ןבָאה רימ ןכלעוו ,ןַאמ ןכעלרעדנואוו םעד ןוֿפ רעטרעוו יד רעביא רזח ךיא --
 טכוז ,ןרעװ ןבעגעג ךַײא טעװ סע ןוא טעב; : ןקידערּפ ּפָארַא גרַאב ןוֿפ טרעהעג
 .ןכַאמֿפיױא ךַײא טעוו'מ ןוא ןָא טּפַאלק ,ןעניֿפעג טעוװ ריא ןוא

 ןקילגַאב לָאז עכלעוו ,עיֿפָאסָאליֿפ ערעדנוזַאב ןייק םעד ןיא טשינ עז ךיא ---|
 לַאטסעדעיּפ ןֿפױא טשינ טור ץַאז רעד .שטנעמ ןקידנעקנעד םעד ןרעכַײרַאב רעדָא
 ןטרעבָארעד ןוֿפ רעדָא טייקכעלקריװ רעד ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ענעברָאװרעד ןוֿפ
 -יורט-שידִיי ןטרינילּפיצסידמוא םעד ןוֿפ דנַאטשוצ-טימעג ַא זיא סָאד -- ןסיוו
 ,טשינרָאג ןוֿפ םי םעד ןיא טייקילעזקילג יד ןכוז טסייה סָאװ ,טסַײג ןשירעמ

 ןַאמטּפױה רעד ּפָא רימ טרעֿפטנע -- ןתמא עלַא ןוֿפ בייהנָא רעד זיא סָאד --
 טשינ ךיז ןֿפרַאדַאב ןעגנורעבָארעד ערעזדנוא --- ,רַאברַאב ַא ןוֿפ טֿפַאשקנעב טימ
 -נע טלעוו רעזדנוא ; ןַײזטסואווַאב רעזדנוא ןוֿפ עטעמ רעגנע רעד ןיא ןגָאלשנָא
 טכַאד סע סָאװ ,הנֿבל ןוא ןרעטש ,למיה ןוֿפ ערעמיכ רעד טימ טשינ ךיז טקיד
 סָאװ ,ןקלָאװ-ךלימ םענעי ַײב רעדָא ,טנַאה רעד טימ ןכיירגרעד וצ סיוא זדנוא ךיז
 םַײב טשינ ךיז טקידנע ןבעל רעזדנוא ; תרנּכ טַײז רענעי ןוֿפ גרעב יד ןַײא טליה
 ךָאנ ןענַײז ןעלמיה יד רעביא ןוא ןקלָאװ יד רעביא --- ,רבק רעזדנוא ןוֿפ דנַאר
 זיא סָאד .טיוט רעזדנוא ךָאנ ןבעל טייווצ ַא ָאד זיא סע יװ ,ןטלעוו ערעדנַא ָאד

 עקיביײא סָאד ,ןַײזטסואווַאבמוא עטסואווַאב עכעלדנעמוא סָאד ,ןַײז עקיבייא סָאד
 ךימ טכַארט ךיא ןוא רעטרעוו יד טרעהעג בָאה ךיא טניז ןוא .ןעניֿפעג ןוא ןכוז
 רעזדנוא ןוֿפ רָאנ טשינ ,טַײז רענעי ןוֿפ םיטש יד ךיא םענרַאֿפ ,ייז ןיא ןַײרַא
 ןַײמ ןיא טניואוו סָאװ יד ,טייקכעלדנעמוא רעד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,םיור ןוא טַײצ
 ןיא ,ןריט ָאד ןענַײז סע זַא ,ןביולג ַא ןוֿפ ביײהנָא ןַא יו ליֿפ ךיא ,ץרַאה ןגייא
 ןָאק סָאװ -- רע ָאד זיא ןריט יד רעטניה זַא ןוא ןּפַאלקנָא ןעק ןעמ עכלעוו

 וצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זַא ,ךיא ליֿפ ,רעטרעוו יד טרעהעג בָאה ךיא טניז .ןענעֿפע
 ןײטשרַאֿפ וצ ןָא ביוה ךיא .סיוא טשינ לָאמ ןייק ךיז טּפעש סָאװ ,לַאוװק ןקיביײא ןַא

 יה ,ןביולג םעד

 טשינ רעטרעװ ענַײז בָאה ךיא .טרעדנואורַאֿפ טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא
 /  .ןענַאטשרַאֿפ

 טסַאֿפעגֿפױא טשינ ןענָאק עכלעוו ,סעיזַאטנַאֿפ ץלַא ךָאד ןענַײז סָאד רעבָא --
 "קריוו רעד ןוֿפ שוח ןֿפױא ךיז טציטש רעכלעוו ,רשיה לכׂש רעזדנוא ןוֿפ ןרעוו
 ,שטנעמ ןשיטסילַאטַאֿפ םעד רַאֿפ ךיז ןסַאּפ ןעגנומיטש-טימעג עכלעזַא .טייקכעל
 םענעגייא ןַײז ןעמערָאֿפ וצ חוּכ םעד ןוא טייקכעלגעמ יד טשינ טָאה רעכלעוו
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 יד טליֿפעג טשינ לָאמ ןייק ןוא תוכרב יד טכוזרָאֿפ טשינ לָאמ ןייק טָאה רע .לזמ
 דמערֿפ םיא זיא סע ,ןַאמ ןשימיור םעד רַאֿפ טרעשַאב ןענַײז סָאװ ,ןטֿפַאשנגיײא
 טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע ,קילג-המחלמ ןייק ןוֿפ טשינ טסייוו רע ,הרוֿבג
 ןשרעהַאב וצ טסייה סע סָאװ ,גיז ןוֿפ רעכעב םעד ןוֿפ ןסינעג וצ טייקכעלגעמ ןייק
 ןוֿפ ןסָאנעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע .דרעוװש ןַײז ןוֿפ גָאלש םעד טימ דרע יד
 ןתמא םעד טשינ ןעק רע ,טרינילּפיצסיד טשינ זיא רעטקַארַאכ ןַײז ,קילג ןתמא

 ייז ןסייוו סָאװ ,ףמַאק ךָאנ ,המקנ ךָאנ ,טֿפַאשרעה ךָאנ ,עביל ךָאנ גנַארד-סנליוו
 ךיז ןבָאה ייז ? ןטּפשמ רעבירעד לָאז ייז ןוֿפ רענייא ַאזַא זַא ,טלעוו ןוא ןבעל ןוֿפ
 ,דנַאל קישטניילק רעייז ןוֿפ גרעב-רענייטש ןוא ןדמַאז טימ טזָאלעג ןענעגינגַאב
 ןבָאה ייז סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ רעבירעד זיא ,גרַאק ייז וצ ןעוועג זיא דרע יד
 יד רעביא ןבעל ַא ןוֿפ טמולחעג ןוא ןבױהעגֿפױא ןעלמיה יד וצ ןגיוא ערעייז

 זיא ,גנומיטש:-טימעג רעד ןוֿפ ןעגנורדעגסיױרַא ,ןבעל עשיטסַאטנַאֿפ סָאד .סגקלָאװ

 ןבָאה סָאװ רעבָא .טשינ סרעדנַא סעּפע ןבָאה סָאװ ,ןרַאברַאב יד רַאֿפ טסַאּפעגוצ
 ןעד ןענַײז ?ןעמענוצנַײא טלעװ יד ןבָאה רימ ?ןוט וצ טימרעד ,רעמיור ,רימ
 ,סוירַאמ ןסיורג םעד ןשיוטסיוא רשֿפא וטסליװ ? ןדלעה ערעזדנוא גונעג טשינ ריד
 ,סוקינַאמרעג רעריֿפ-דלעֿפ םענעגייא רעזדנוא ,טסוגיױא טָאג םעד ,רַאזעצ ,ַאלוס
 ,ןדִיי יד ןוֿפ ןכרַאירטַאּפ יד ףיוא ,טרעבָארעד םיור רַאֿפ טלעוו יד ןבָאה עכלעוו
 םיא ךיא גערפ --- ?למיה ןוֿפ ךַײרגינעק ןיא ייז טימ ןציז ןענָאק טסלָאז וד ידּכ
 .סַאּפש ןיא

 ןצנַאג םעד טימ רימ טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג ךיא ןיב טניוטשרעד יו רעבָא
 :טרעֿפטנעעגּפָא טסנרע

 יז ? ןלייצרעביא ןעד ייז ןָאק רעוו ,ָאי ?ןדלעה ערעזדנוא ןוֿפ תורוֿבג יד --
 טײרּפשעגסיױא הלשממ ריא ןוא רעקלעֿפ יד רעביא ןגָארטעג דרעוװש סמיור ןבָאה

 -ַאב טנָאקעג ייז ןבָאה יצ רעבָא ? ןןענעקייל סָאד ןָאק רעוו .רעדנעל ליֿפ רעביא
 טנָאקעג ייז ןבָאה ? ןטַאדלָאס ערעזדנוא רעביא רימ יו ,רעטסַײג יד רעביא ןלעֿפ
 ? טייקטרעשַאב רעייז ךיז רַאֿפ ןעמיטשַאב ,ןשרעדנַארעביא תולזמ ענעגייא ערעייז
 יז ןעוו ,ןעגנַאֿפֿפױא ייז לָאז סָאװ ,ןעניּפשסיױא ץענ ַא ךיז רַאֿפ טנָאקעג ייז ןבָאה
 ץשרעייז עלַא טימ ייז ןבָאה ? טיוט ןוֿפ דנורגּפָא ןזָאלנדָאב םעד ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז
 ,םערָאװ םעד ןוֿפ ןייצ ענעעזעגמוא יד ןכַאמ קיּפמוטש טנָאקעג תוחּכ ןוא תולייח
 ןוא ןסיורג ןוֿפ יײס בַײל סָאד ךערֿפ ױזַא טסערֿפ רעכלעוו -- ?טַײצ, טסייה סָאװ
 ןֿפמַאק ערַאברעדנואוו עדעייז עלַא טימ ,טנָאקעג ייז ןבָאה יצ ? םעניילק ןוֿפ ַײס
 רעייז ןוֿפ גנעל רעד ןוֿפ טונימ ןייא ,גָאט ןקיצנייא ןייא ןֿפמעקסיוא ,תורוֿבג ןוא
 סָאװ ,לָאצ רעד ןוֿפ םעטָא ןקירעביא ןייא ןענָאמֿפױא סמ-המחלמ סלַא רעדָא ,טײצ
 תונוחצנ ערעייז עלַא טימ ייז ןבָאה יצ ? םויק רעייז רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא
 טקעטשעגנָא ןַײז טשינ לָאז עכלעוו ,דײרֿפ ןוֿפ עדנוקעס ןייא ךיז רַאֿפ ןענואוועג
 -ילַאער ןוֿפ טײטשַאב סע ביוא ,תורישע רעייז זיא סָאװ ? ףוס ןוֿפ קנערק רעד טימ
 ערעייז ןענַײז סָאװ ? גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ סָאמ רעד טימ ןטסָאמעג ןרעוו סָאװ ,ןטעט
 ןבלעז םעד ןיא ןֿפרָאװעג ןרעוו ,לרוג ןייא ןלייט עטגיזַאב ןוא רעגיז רעד זַא ,ןגיז

 ךרוד ןלָאמעג ןרעוו ייז זַא ,םיׂשעמ ערעייז ןענַײז סָאװ ? טכַאנ רעקיבײא ןוֿפ בורג
 טײהנעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ טניוו ןוֿפ ןזָאלבעצ ןרעוו ןוא גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ רענייטשלימ יד
 זיא גיז ?ןַײז ןטצענערגַאב רעזדנוא ןוֿפ טייקיטשינ רעד ןיא ןזָאלבעגסױא ןוא
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 ןייק טשינ טָאה םס ןייק ןוא טַײצ ןייק סָאװ ,ןטרעװ עקיבא טֿפַאש סע סָאװ ,סָאד
 -רַאֿפמוא ןוֿפ דײרֿפ עקיבייא יד טֿפַאש סע סָאװ ,סָאד זיא גיז .ייז רעביא הטילש
 ןוא ןטֿפַאשנדיײל עלַאטנעמָאמ טֿפמעקַאב סָאװ ,סָאד זיא הרוֿבג ,ץיזַאב ןכעלגנעג
 ןײלַא ריד רעביא גיז רעד .גנוליֿפרעד רעייז ןיא ךיז ןקיטשז עכלעוו ,ןשטנואוו

 -גנעגרַאֿפמוא ןַא ןיא ןביולג ןוֿפ הכרב עסיורג יד ןעמענוצֿפױא קִיעֿפ ךיד טכַאמ
 -גורַא דסח ריא טימ ךיד טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעקיבייא ןוא רעקיצנייא ,רעכעל
 ןיא ןטלעװ עלַא ןיא ריד רעביא טכַאװ ןוא החגשה ריא רעטנוא ןעמונעגרעט
 ,ךיז טסניֿפעג וד ואוו ,ןצנעטסיסקע עלַא ןיא ןוא ןעמרָאֿפ עלַא ןיא ,ןטַײצ עלַא
 טולב ןַײמ ןיוש ךיז ןָאק ,ןרעװ ןבירעצ רענייב ענַײמ ןיוש ןענָאק לָאמטסגעד ,ָא --
 רענייב ענַײמ ןעלמַאז טעװ טָאג -- ןבעל ןוֿפ רעדלעֿפטכַאלש עלַא רעביא ןסיג

 .טײקצנַאג ןייא ןיא קירוצ סע ןבעװנעמַאזוצ ןוא טולב ןסָאגרַאֿפ ןַײמ ןּפעשֿפױא ןוא
 ?ןײטשַײב ךימ ןענָאק תומחלמ עכלעוו ? ןטכינרַאֿפ ךימ ןענָאק ןרעַײֿפ עכלעוו --
 ןייא רָאנ ןבעג רימ ןענעק גיז רעד ןוא טכַאמ יד .םיא ןיא טייקיבייא יד ןיב ךיא
 עקיבייא עקיצנייא יד סָאװ ,דנוב םעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגֿפױא : הרוֿבג עקיצנייא
 ןקיזָאד םעד וצ טייקירעהעגוצ יד .שטנעמ םעד טימ ןסָאלשעג טָאה טייקכעלטעג
 רעביא ןרַאברַאב יד ןוֿפ ןביולג רעד רָאנ ,טשינ רענייק רימ טרעכיזרַאֿפ דנוב
 ,ייז ליב ךוז ךיא סָאװ סע זיא סָאד !ןדִיי יד -- ןשרעה רימ עכלעוו

 רעד ליב ןעמונעגנָא םיא בָאה'כ .דייר ענַײז ןוֿפ ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ךיא
 : טגערֿפעג ןוא טנַאה

 ?וטסרעהעג ןיהואוו ? ריד טימ זיא סָאװ ,ןַאמטּפױה --
 טסעז וד ןוא דנילב טסיב וד ,ןײטשרַאֿפ טשינ ךימ טסעװ וד ,סוילענרָאק --

 ,רימ רַאֿפ ךיז טנֿפע ריט ַא ,ןריובעג רימ ןיא סעּפע טרעוו סע זַא ,ליֿפ ךיא .טשינ
 ,ןביולג רעד -- זיא ןעמָאנ ריא ,ןייגנַילרַא טשינ ריא ךרוד טסנָאק וד

 זיא ןַאמ רעד זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ,טרעֿפטנעעגּפָא טשינ רעמ םיא בָאה ךיא
 ... ןלַאֿפרַאֿפ

 רַאֿפעג יד טקעמשרעד סוילענרָאק

 ,דגַײרֿפ ןַײמ ןוֿפ ןבעג טזָאלעג רימ בָאה ךיא ,ןֿפָאלשעג טשינ ךיא ןיב טכַאנ יד

 רעד .גרַאב ןֿפױא ןטלַאהעג טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,טקידערּפ יד ,ןַאמטּפױה םעד

 .שיכירג ףיוא שִַיעמַארַא ןוֿפ ןצונ םענעגייא רַאֿפ טצעזעגרעביא יז טָאה ןַאמטּפױה

 רעד ןיא ןענַאטשרַאֿפ טשינ זַײװלײט יז ךיא בָאה ,טרעהעג יז בָאה ךיא תעשב

 טָאה ,טדערעג טָאה רע תעשב לַײװ ,טרעהרַאֿפ ךיא בָאה ליֿפ ,ךַארּפש-לַאניגירָא

 ,רערעהוצ יד ףיוא דייר ענַײז ןוֿפ גנוקריוו יד ןטכַאבָאַאב וצ טריזומַא רעמ ךימ

 ןיא טקידערּפ יד רימ רַאֿפ קידנבָאה ,רעבָא טציא .ענַײז טֿפַאשגולק םצע יד יו

 .ןיב ךיא ןוא טקנוּפ ךָאנ טקנוּפ טריזילַאנַא יז ךיא בָאה ,ךַארּפש רעכעלשטנעמ ַא

 ןַא רַאֿפ סָאװ רעטנוא ,ןַאמ םעד ןוֿפ טייקיטעט יד זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג

 ןשטנעמ יד זיולב טניימ רע זַא) ןטלַאהַאב טשינ יז לָאז רע םערָאֿפ רעקידלושמוא
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 -עגנָאמוא ליֿפ טַײצ רעד טימ זדנוא רעבָא ןָאק ,(רשיה ךרד ןֿפױא ןעגנערב וצ

 טכַאמ רע יו ,לכעבענ ַאזַא טשינרָאג רע זיא ,סנקירביא .ןֿפַאשרַאֿפ ןטייקכעלמעג

 סָאװ) םישזער ןזעיגילער ןשידִיי ןרַאֿפ ןרעװ ךעלרעֿפעג רעייז ןָאק ערעל ןַײז ,ךיז
 ןשרעה ןבַײלב ןלָאז רעבָאהטכַאמ עקיטציא יד זַא ,טױיסערעטניארַאֿפ ןעגַײז רימ

 עשינַײטַאל עצנַאג יד .טֿפַאשרעה רענעגייא רעזדנוא רַאֿפ ךיוא ןוא ,(םיא רעביא

 ןיא .רַאֿפעג ןיא ןרעו טלעטשעג םעדכרוד רשֿפא ןָאק חרזמ ןיא עיצַאזיליוװיצ

 יװ ,ןסַאמ עקידנסיוומוא יד ןשיװצ ןעעדיא עכלעזַא ךיז ןטײרּפשרַאֿפ טנעירָא

 שיטסַאטנַאֿפ םעד ףיוא ךָאנ וצרעד ,דלַאװ ןטנקירטעגסיוא ןַא ןיא ןעגנוצ-רעַײֿפ

 םוצ .טנעמעלע רעשידִיי רעד רָאֿפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,ןדָאב ןשיטַאנַאֿפ

 עזעיגילער עכעלרעניא טימ זיולב ,קידלושמוא ןכַאז עכלעזַא ןָא ךיז ןביוה טשרע

 םעד ןגעק ןטנוב ןוא דנַאטשֿפױא ,טלָאװער טימ קידנעטש ךיז ןקידנע ןוא ,םינינע

 םערָאװ !ןעגנורַאֿפרעד ןוֿפ סָאד ןענעק רימ ,ָא .םיור ןגעק ןוא םישזער ןקידנשרעה

 ןיא ,עיגילער רעייז ןוֿפ עקסַאמ רעד רעטנוא סיוא טשינ ךיז ןטלַאהַאב ייז יו

 :עבלעז סָאד ןוא סנייא רעבָא עלַא ייז ןקעװצַאב ,טשינ ךיז ןשימ רימ רעכלעוו

 .טכַאמ ןוא טֿפַאשרעה עדמערֿפ יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא

 ןַײז ןלָאז רימ זַא ,טסָאקעג ןדִיי יד ןוֿפ ןדנַאטשֿפױא יד זדנוא ןבָאה רעַײט וצ

 .ךַאװ רעד ףיוא ןַײז קידנעטש ןוא ןבעג גנוטכַא ןזומ רימ .ייז וצ קיטליגכַײלג

 טיוט ןיא זיב יײברעד ךיז ייז ןטלַאה ,ערעל ַא ייז ַײב ןָא ךיז טמענ םיוק םערָאװ

 -וקָארּפ ןטשרע םעד ַײב ךָאנ ,ןַײרַא דנַאל ןיא ןעמוקעג ןענַײז רימ רעדייא ,ןַײרַא

 -עג סכעלנע טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא ייז ַײב ןענַאטשעגֿפױא זיא ,סוינָאּפָאק רָאטַאר

 טכַאד ,ןביױהעגנָא טָאה רע ,ןֿפורעג ךיז רע טָאה -- רעלילג רעד הדוהי .טקידערּפ
 טַאהעג טשינרָאג טָאה סע ,ןרעייז ןינע ןזעיגילער ןייר ַא טימ ,יבר רעד יו ,ךיז

 רעייז ןיא ,גנוזָאל ַא ןֿפרָאװעגנַײרַא רעלילג יד ןיא טָאה רע .ןוט וצ זדנוא טימ

 דלַאב ךיז טָאה סָאד .?טֿפַאשרעה יד טרעהעג ןיילַא טָאג וצ; :סע טסייה ךַארּפש

 יד טרעהעג ןיילַא טָאג רעייז וצ דלַאביװ םערָאװ ,רעַײֿפ-רעקַאלֿפ ַא יוװ ןדנוצעגנָא

 דלַאב ןוא !טכַאמ רעדמערֿפ רעדעי ןלעטשנגעק ךָאד ךיז ןעמ זומ ,טֿפַאשרעה

 "סורַא ןוא ןסימשרַאֿפ ןבָאה ייז ,רעסייק םעד סמ ןלָאצ וצ טרעהעגֿפױא ייז ןבָאה

 ןעמ ,ןטנוב ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה סע ,רעטרע עניילק יד ןוֿפ עטמַאַאב יד טגָאיעג

 ןבילקעג ןוא ןגעוו יד ףיוא עדנזייר ןלַאֿפעגרעביא ,ןלייה יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה
 קנילֿפ ךיז טָאה ןעמ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןענָאיגעל ערעזדנוא ןבַײרטרַאֿפ וצ ךיז

 ,ייז וצ ןעמונעג שיגרענע ךיז טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד .ןבעגעג הצע ןַא ייז טימ

 -רַאֿפ קרעמ-ןֿפַאלקש יד ףיוא ךס ַא ,טלגענעגוצ ץלָאה םוצ ןעמ טָאה ייז ןוֿפ ליֿפ

 ,טקישעצ רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא םיור ןייק לגנַארעג:תויח םעד רַאֿפ ,טֿפױק

 ןרָאי ןוא ןרָאי ךָאנ .טנַאּפשעגנַײא סערעלַאג יד ףיוא ןעמ טָאה ייז ןוֿפ ערערעמ

 -קעלַא ןוֿפ טריֿפעג ךימ טָאה סָאװ ,ףיש-סגנוריגער ַא ףיוא ןעמוקעגסיוא רימ זיא

 זיא סָאװ ,רעמענלײטנָא יד ןוֿפ םענייא ףיוא ןֿפערטוצנָא ,עירָאזעצ ןייק עירדנַאס

 ,טלײצרַאֿפ רימ טָאה ןַאטיּפַאק רעד ,דנַאטשֿפױא םעד ןוֿפ ןבעל םַײב ןבילבעג ךָאנ

 רָאי ףלעווצ ךָאנ סָאװ ,ןעמָאנעֿפ ַא םענייא ןֿפַאלקש-ףיש יד ןשיוצ טָאה רע זַא

 טריסערעטניארַאֿפ ןיב ךיא .ףיש רעד ףיוא טסנידדןֿפַאלקש סָאד סיוא ךָאנ רע טלַאה

 רעקרעק-ןֿפַאלקש םעד ןיא ןטנוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז בָאה ןוא ןעז וצ םיא ןרָאװעג

 בָאה טרָאד .סרעדור יד וצ טדימשעגוצ ןענַײז רעכערברַאֿפ יד ואוו ,ףיש רעד ןוֿפ
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 טדימשעגוצ רעטעקַאנ ַא ןעוועג זיא רע .ןַאמ ןקיטכעמ ַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא ךיא

 "וצ ןעגניר טימ טנעה ענַײז ,ףיש רעד ןוֿפ רעצעלק יד וצ סיֿפ עדייב ענַײז טימ

 טימ ןכַאמ גנוגעװַאב ןייק טנָאקעג טשינ טָאה רע ,סרעדור יד וצ טקיטסעֿפעג

 ןגיוא ענַײז .סרעדור ערעווש יד ךיז טימ ןּפעלשטימ טשינ לָאז רע זַא ,טנעה ענַײז

 טָאה סע עכלעוו ןוֿפ ,ןדנואוו עקישײלֿפ עטיור ייווצ -- טנערבעגסיוא ןעוועג ןענַײז

 ןסַאּפ עיורג עגנַאל יד טימ טקעדרַאֿפ ןעוועג זיא רע .רעטייא ןוא טולב טֿפירטעג

 רעד טיול .ןרָאװעג טּפעלקעגנעמעזוצ ץומש ןוֿפ ןענַײז עכלעוו ,רָאה סענעטלָאק

 טכַאמ רעד טימ רע טָאה ףיש רעד ןוֿפ רעקנעל םעד ַײב ןַאמרעַיײטש ןוֿפ עדנַאמָאק

 םיוק .סרעדור יד ןגיואווַאב סמערָא ענרעזַײא ןוא ןטסַאקטסורב ןקרַאטש ןַײז ןוֿפ

 עג ןענַײז ,סרערעדור ערעדנַא יד טימ ָאּפמעט םעד ןטלַאהעגנָא טשינ רע טָאה

 .זיא סע .קושטנַאק סרעעזֿפױא םעד ןוֿפ ץימש ענרעַײלב יד בַײל ןַײז ףיוא ןלַאֿפ

 ןֿפַאלקש-ףיש עטדימשעגוצ יד םערָאװ ,קנַאטשעג םעד ןגָארטוצרעביא ןעוועג טשינ

 יז רימ ןבָאה --- ,סרערעדורֿפױא ,סרעדרעמ עטסגרע יד סיוא ןענַאטשַאב ןענַײז

 ןבָאה ייז סָאװ ,ץכעלַאֿפּפָא ןכעלריטַאנ רעייז ןיא ןרעוו טלױֿפרַאֿפ טרָאד טזָאלעג

 ,ליֿפ ױזַא ףיוא רָאנ ןבעגעג ייז ןעמ טָאה ןסע וצ .,ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָא תויח יד יװ

 רימ .ףיש יד ןבַײרט וצ תוחוּכ ערעייז ןצונסיוא ןוא ןבעל םַײב ןטלַאהרעד וצ ייז ידּכ

 רעייז רַאֿפ ןגרָאז ןֿפרַאדַאב ןלָאז רימ ידּכ ,ןֿפַאלקש ןיא טקיטיונעג טשינ ךיז ןבָאה

 ,שנעגנַאֿפעגסגירק רועיש ַא ןָא יד ןוטוצניהַא ואוו טסואוועג טשינ ןבָאה רימ ,ןבעל

 טלעטשעגוצ זדנוא ןבָאה סעינָאלָאק ערעזדנוא סָאװ ,רעכערברַאֿפ ,סעקינוװָאטנוב

 רע טכַאמ טֿפַאשגרַאק ןַײז ןיא ,רעדנעװשרַאֿפ ןייק טשינ זיא סוירעביט רעסייק)

 "ָאװ ,ןליּפש-קריצ ליֿפוצ טימ םיור ןוֿפ לבעּפ סָאד ןוא ןצניוװָארּפ יד עילַאק טשינ
 ןבָאה ןֿפרַאװ וצ תויח יד רַאֿפ ןשטנעמ ,ןעגנַאגעג זיא ןשטנעמ ןייק ןיא טשינ םער

 ןשטנעמ יד רימ ןבָאה -- ,(רעַײט וצ ןטסָאק תויח יד רָאנ ,גונעג טַאהעג רימ

 יד רעביא רעעזֿפױא רעד רימ טָאה --- ייז ןוֿפ רענייק, .סערעלַאג יד וצ טצונַאב

 -סקעז ןוֿפ רעמ סערעלַאג יד ןיא ָאד סיוא טשינ טלַאה -- טלייטעגטימ ענעגנַאֿפעג

 ןדנילב םעד ףיוא ןזיוװעגנָא רימ רע טָאה -- ןטרָאד רעדנילב רעד ןוא .םישדח טכַא

 רימ .רָאי ףלעוװצ רעביא ָאד ןיוש טציז סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא --- רעעבַאקַאמ

 ןעוו ."ןבעל םַײב םיא טלַאהרעד סָאװ ,הרוֿבג ןַײז ןוֿפ דוס םעד טשינ ןעײטשרַאֿפ

 סעּפע טלמרומ רע יװ ,טרעהעג ךיא בָאה ,םיא וצ ןעמוקעגוצ רעטנענ ןיב ךיא

 יירשעג-המחלמ רעד זיא סָאד, .ןושל ןכעלדנעטשרַאֿפמוא ןַא ןיא ןּפיל ענַײז טימ

 ןיא טלַאה רע סָאװ -- רעעזֿפױא רעד טרעלקרעד רימ טָאה -- !דנוב רעייז ןוֿפ

 ,""ךיז ןיא ןרזחרעביא ןייא

 ,ךיא גערֿפ --- ? סָאד טַײדַאב סָאװ ןוא --

 "עג רימ ןעמ טָאה ..."*!טֿפַאשרעה יד טרעהעג ןיילַא טָאג רעייז וצ,, זַא --

 | ,טרעֿפטנע

 ןטסַאקטסימ םעד ןיא רעדנילב רעטלױֿפרַאֿפ בלַאה ַא רע טציז ױזַא טָא ןוא

 רַאפ ץלַא ךָאנ טלמרומ ןוא רעצעלק-ףיש יד וצ טלטייקעגוצ ,ץכעלַאֿפּפָא ןַײז ןוֿפ

 טעװ סָאד ."!טֿפַאשרעה יד טרעהעג ןיײלַא טָאג וצ; :יירשעג-המחלמ רעייז ךיז

 סעּפע ךיז ייז ןעמענ םיוק ,ןדִיי יד ייז ןענַײז יױזַא .ךיוה-םעטָא רעטצעל ןַײז ןַײז

 ןסַײמשסױרַא ייז ןוֿפ ןענָאק טשינ ץימש טימ ןיוש סע וטסעוװ ,ןַײרַא ּפָאק ןיא

 םעד ןוֿפ זיא ,טנַאה רעד ןיא טציא טלַאה ךיא טקידערּפ סנעמעוו ,יבר רעד ךיוא
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 ןוא רעשרעה ןקיצנייא םעד סלַא טייקכעלטעג יד טלעטש רע ךיוא ,ןשטנעמ טרָאס

 ןרַאה ייווצ טשינ ןָאק שטנעמ ןייא, .ריא ןבעל טכַאמ ערעדנַא ןייק וצ טשינ טזָאל

 זַא ,טַײװ ױזַא ןביולג ןשיטַאנַאֿפ ןַײז ןיא טייג רע ,רעמ ךָאנ .רע טגָאז -- "!ןעגיד

 ןוא טיורב ןוֿפ ףַאשנַײא ןקידלכש ןדעי ןֿפרַאװקעװַא רעגנעהנָא ענַײז טסייה רע

 טלָאז ריא סָאװ ,ןבעל רעַײא רַאֿפ טשינ טגרָאז; :עצַארּפ ןוא טעברַא ךרוד רעדיילק

 טלָאז ריא סָאװ בַײל רעַײא רַאֿפ טשינ ךיוא ,ןעקנירט טלָאז ריא סָאװ ןוא ןסע

 ..."ןוטנָא

 ןלָאז ייז זַא ,ןדײרנַײא ןטימ ןעשטומעלַאב קלָאֿפ סָאד ךָאד טסייה סָאד רעבָא
 זַא ,ךיז ןזָאלרַאֿפ רָאנ ,ןדַײנש טשינ ןוא ןעייז טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןטעברַא טשינ

 ,ןקישּפָארַא למיה ןוֿפ ץלַא ייז טעוװ טָאג

 רעד ןוא בלימ יד ואוו ,דרע רעד ףיוא תורצוא ןייק ןָא טשינ ךַײא טלמַאז;

 ןענעֿבנגַאב ןוא ןכערבנַײא ךיז ןענָאק םיֿבנג ואוו ןוא ץלַא טברַאדרַאֿפ טסָאר

 ?,,טשינ ןברַאדרַאֿפ טסָאר רעד ןוא בלימ יד ואוו ,למיה ןיא תורצוא ןָא ךַײא טלמַאז

 זיא סָאד !טנוב ךָאד זיא סָאד ,גנורעדורֿפױא שוריֿפב רעבָא ךָאד טסייה סָאד

 ךָאד זיא סָאד ,טֿפַאשרעה רעקידנריטסיסקע רעצנַאג רעד ףיוא טַאטנעטַא ןַא ךָאד

 ,טקידערּפעג טָאה לילג ןוֿפ הדוהי קישטווָאטנוב רעד סָאװ ,םעד ןוֿפ רעגרע ליֿפ
 -סיסקע םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא ןרעטשעצ ,ןטעברַא טשינרָאג ,ךָאד טסייה סָאד

 יװ ,ןטרַאוװוצסיױא ןוא טנעה עטגײלרַאֿפ טימ ןציז וצ רָאנ ,םעטסיס ןקידנריט

 דייר ענַײז ןעוו .,ןֿפרַאװּפָארַא למיה ןוֿפ טיורב ַא ייז טעװ טָאג רענעעזעגמוא רעייז

 ןלעװ ןעמעוו ןוֿפ .דנורג וצ דנַאל סָאד טייג ,קלָאֿפ םַײב ןעמעננָא הלילח ךיז ןלָאז

 -סיוא ןטַאדלָאס ערעזדנוא רימ ןלעװ סָאװ ןוֿפ ,ןענָאמֿפױא סמ רעזדנוא ןַאד רימ

 ,ןטכינרַאֿפ וצ זדנוא ידּכ ,ןבעל סָאד ןטכינרַאֿפ טסייה ןַאמ רעקיזָאד רעד ?ןטלַאה

 ןוט וצ םיא טביולרעד ןעמ ןוא ַײרֿפ רעד ףיוא םענייא ַאזַא ןעמ טזָאל סָאװרַאֿפ

 ?טייקיטעט עכעלדעש ןַײז טֿפָארטשַאבמוא

 טעטכינרַאֿפ רע .טיייקטכערעג רעד ןוֿפ טֿפדורעג ןרעוװו סָאװ ,יד טשטנעב רע

 ןַײד ידּכ ,טכירעג םַײב ןגירק ריד טימ ןלעװ ךיז טעוװ רענייא ןעוו; :טכירעג סָאד

 ןיא ךיז ןענעדָאל טינ ,"לטנַאמ ןַײד רעביא ךיוא זָאל ױזַא ,ןעמענוצקעװַא דיילק

 טסייה וליֿפַא ןרעוװש טשינ !טייקיטכערעגמוא ןקיטומרעד ךָאד טסייה -- טכירעג

 רעבָא ,"ןכַאמ ץרַאװש רעדָא סַײװ רָאה עקיצנייא ןייא טשינ טסנָאק וד לַײװ; :רע

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא ףיוא ,ןטלַאטשנַא-טכירעג עלַא ףיוא טַאטנעטַא ןַא ךָאד זיא סָאד

 טשינ טסייה רע ,ןצעזעג עלַא טרעטשעצ ,ןסקעדָאק עלַא סיוא טקעמ רע ףבעל

 ריא ,ךַײא גָאז ךיא רעבָא; :זיא ץעזעג סָאד יו ,ןטכעלש םעד ךיז ןלעטשנגעקטנַא

 ןגָאלש ךיד טעװ רענייא ןעוו טרעַײנ ,ןזייב םעד ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז טלָאז

 "!רעטנוא קַאב ערעדנַא יד ךיוא םיא לעטש ױזַא ,קַאב רעטכער רעד ףיוא

 ,טגערֿפעג ךיז ךיא בָאה -- ?שטנעמ רעקיזָאד רעד טליצ ןיהואוו--

 "רעד זיא סע סָאװ ,גנידלַא ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ ַא זיא טקידערּפ רע סָאװ סָאד

 ףמַאק ןיא טרענַײֿפעגסיױא ,ןעגנורַאֿפרעד ענַײז ןוֿפ שטנעמ ןכרוד ןרָאװעג ןברָאװ

 ןוא טלגערעג ,עיצידַארט ךרוד טעװעדנוֿפעגנַײא ,טייקרעכעה ןוא טֿפַאשרעה רַאֿפ

 -לוק ןוא טרילָארטנָאק ,ןצעזעג ןוא תווצמ ,םיגהנמ ךרוד ןרָאװעג טצעזעגטסעֿפ
 ָאד ןוא -- ,רעריֿפ עקיטסַײג ןוא רעבָאהטכַאמ ,סעיצוטיטסניא ךרוד טריוויט

 -ַאב ,םלוע-רדס םעַײנ ץנַאג ַא ףיוא ,טלעוו עַײנ ץנַאג ַא ןֿפַאשַאב ןַאמ רעד טסייה
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 זדנוא ַײב זיא סָאװ ץלַא ,ןּפיצנירּפ עטצעזעגנגעק ,ערעדנַא ץנַאג ףיוא טעדנירג
 רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד עטסכעה יד רַאֿפ ,תולעמ רַאֿפ טנכעררַאֿפ
 ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,תונורסח רַאֿפ טנכעררַאֿפ םיא ַײב טרעוו ,טייקטלייוורעדסיוא
 טלעטשעגסױרַא םיא ךרוד ןרעוו ןרעלעֿפ ןוא תונורסח --- טרעקרַאֿפ ןוא ,ןדילמסיוא

 סטוג עכעלקריוו עקיצנייא סָאד ןענַײז סָאװ ,ןטָאבעג עשילַארָאמ עטסכעה יד סלַא
 -שטנעמ יד טשינ .טגיילעג סיֿפ ענַײז וצ היח ןוא טלעוו יד טָאה סָאװ ,שטנעמ ןוֿפ
 -קַארַאכ ןכעלשטנעמ םעד טרעמַאהעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ץלָאטש ןוא עדריוו עכעל

 -טֿפנַאז ןוא תווינע ,טימעג רעקירעדינ ,טייקיבעגכָאנ ןוא טײקכַאוװש רָאנ ,רעט
 למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד ןוא ,ןענשרי דרע יד ןלעוװ תודימ עקיזָאד יד -- טייק
 רָאנ ,ןעגנורעבָארעד ןוא סַײלֿפ ךרוד טלמַאזעג ,םוטכַײר טשינ ,סרעייז ןַײז טעוו

 רעד זיא סָאד --- טייקיבעגכָאנ ןוא טײקנזָאלעגּפָא ןוֿפ טמוק סָאװ ,טײקמערָא
 רעטומ יד זיא סָאד סָאװ ,ןבָאה טנַײֿפ טשינ ןוא ןַײז זייב טשינ ,שטנעמ ןוֿפ לַאעדיא
 ןוֿפ ןֿפױלטנַא ,דנַײֿפ םעד ןביל ,ןבעגכָאנ רָאנ ,גיז ןוֿפ סרעטָאֿפ יד ןוא ףמַאק ןוֿפ

 ,רעלעֿפ סמענעי ןבעגרַאֿפ ,ףױרַא םיא ףיוא ךָאנ טערט ןעמ רעדייא ,דלעֿפטכַאלש
 ןבעל סָאד ןסינעג טשינ .רעלעֿפ ענַײד ןבעגרַאֿפ לָאז למיה ןיא רעטָאֿפ רעד ידּכ

 ,ןטֿפַאשנדײל עכעלריטַאנ ענַײד ןזָאלַײרֿפ טשינ ,רעמיטכַײר ןוֿפ ללש ןצנַאג םעד ןוא
 עטקיטעזעגנָא ערעייז ןוֿפ טֿפַארק רעצנַאג רעד טימ ןבעלסיוא ךיז ןלָאז ייז זַא

 ,ןליֿפעג יד ןענערבסיוא ,םיוצ רעד ןיא ןטלַאה ןוא ייז ןקירדרעטנוא רָאנ ,ןטֿפַאז
 ןוֿפ קעװַא סע ףרַאװ ןוא סיוא סע ךעטש ױזַא ,ךיד טלכיורטש גיוא טכער ןַײד ןעוו
 ןקיבײא םעד גָארט .ּפָא יז קַאה ױזַא ,ךיד טלכיורטש טנַאה עטכער ןַײד ןעוו ;ריד
 וד ןעוו .ןעזנָא טשינ סע ןעמ לָאז םינּפ ןַײד ףיוא ןוא ,ץרַאה ןַײד ןיא רעיורט
 ...םינּפ ןַײד ריד שַאװ ןוא ּפָאק ןַײד בלַאז ױזַא ,ןטסַאֿפ טסוט

 עקיטציאזזיב יד יו שרעדנַא רָאג זַא ,גנוגַײצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 טָאה ענעי ןוֿפ ערעל יד .רעקיזָאד רעד זיא רעשטַײטסיױא-ץעזעג ,רערעל עשידִיי
 סָאד ןוא ,קלָאֿפ רעייז ןוֿפ עטלייוורעדסיוא יד רַאֿפ זיולב ןטָאבעג עריא ןגָארטעג

 ערעדנַא טימ ,דנַאטשוצ-טימעג ןוא רעטקַארַאכ רעייז רַאֿפ טסַאּפעגוצ ןעוועג זיא
 ןעניֿפעג ערעל ןַײז ןיא --- רעבָא יבר ר ע ד .ןשימ טלָאװעג טשינ ךיז ייז ןבָאה
 ןוֿפ ,רעקלעֿפ עדמערֿפ יד ןוֿפ עקיבולג עווָיַאנ ןּפַאכוצֿפױא סעקישטָאה גונעג ךיז
 ןוֿפ טסנידסעטָאג ןגנע םעד ףיוא טשינ ךיז רע טצענערגַאב לּכ-םדוק ,ןדייה יד
 .סָאלק ןַײז ןוא לודג ןהֹּכ רעד יוװ ,םיגהנמ עזעיגילער ערעייז ןוא לּפמעט רעייז
 .ערעדנַא רַאֿפ ןצענ טײרּפשעגסיױא טלָאװ רע יװ ,ןעקנַאדעג טֿפרַאװ רע

 םזיציטסימ םעד טימ ךיז ןעמענוצנָא טכַײל ןענַײז רימ ,רעמיור ענַײמ ןעק ךיא
 יד ןעגנוווצעג לָאמ טֿפָא ןענַײז רימ ,דנַײֿפ עטגיזַאב ערעזדנוא ןוֿפ ןטייקדליװ ןוא
 יד ןוֿפ ןעלּפמעט יד ןיא ןעגנערב וצ תונברק ןוא רעטעג יד רַאֿפ ןגייב וצ ּפעק
 סָאװ ,ןכירג ענעבירטעגכרוד עקיזיול יד ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש ,ןרַאברַאב עטגיזַאב
 ןטכַארטַאב ,עיֿפַאסָאליֿפ ןוא טסנוק ,רוטלוק רעייז טימ זדנוא ןוֿפ רעכעה ךיז ןטלַאה

 ,ייז רעביא רימ טשינ .רעכַאמכָאנ עקידעּפלַאמ רַאֿפ ,ענעמוקעגֿפױא:ַײנ רַאֿפ זדנוא
 עשיֿפָאסָאליֿפ ערעייז ,קַאמשעג רעייז ןָא זדנוא ןֿפרַאװ ,ןריגעד זדנוא רעביא ייז רָאנ
 .קרעמ-ןֿפַאלקש יד ףיוא ןֿפױק רימ סָאװ ,רעיצרעד ןוא רערעל ליֿפ יד ךרוד ןלוש

 ,ףושיּכ רעייז ןָא זדנוא ןֿפרַאװ רעטסירּפ עשיעדלַאכ ןוא עשיטּפיגע יד ךיוא
 םיור ןיא זַא .רעבַײװ ערעייז ךרוד ןרעװשַאב-ןעגנַאלש ןוא ןעגנילשירעַײֿפ רעייז
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 וצ ךיז לסיב ַא טַאהעג ןרעג קידנעטש ןעמ טָאה טֿפַאשלעזעג רעטסכעה רעד ןיא
 -עלדעש רעד סָאװ וצ רעבָא !טשינ דוס ןייק םענייק רַאֿפ ךָאד זיא סָאד ,"ןעלדִיי;
 ןיא ָאד טשרע ךיא בָאה ,ןריֿפרעד ןָאק הנומא רעשידַיי רעד ןוֿפ סולֿפנַײא רעכ
 ןָאק ,טײרּפשרַאֿפ יבר רעשידַיי ַא סָאװ ,ףושיּכ ןוֿפ טקעטשעגנָא :ןעזעג םוחנ-רֿפּכ

 ןעלדנַאװרַאֿפ ןוא רעטקַארַאכ ןשימיור ןַײז ןענעקײלרַאֿפ ןַאמטּפױה רעשימיור ַא
 !רענָאיזיװ ןוא רעמיורט ןלַאטנעמיטנעס ןוא ןכייוו ,ןשיטַאיזַא ןַא ןיא ךיז

 ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג רעד ןיא .רעכלעזַא ןעוועג זיא רענייא טשינ ןוא
 -שַא ןוא רעערַאזעצ יד ןשיװצ טנגעגַאב לָאמ טֿפָא ךיא בָאה ,יבר ןשידִיי םעד ךָאנ

 ןקעטשנָא ךיז ןוא ןעמוק ערעדנַא ןלעװ ייז ךָאנ .ןַאמטּפיױה ןייא טשינ רענָאלעק
 .ערעל ןַײז טימ

 סָאד ,ןדנַאטשֿפױא עלַא ,ןרַאֿפעג עלַא ןרעייז ןיבר םעד ןיא ןעזרעד בָאה ךיא
 סָאװ ,סעּכ ןקיטכעמנָא ןצנַאג םעד ,ןבײהֿפױא-טנעה ןוא שינעצירק-ןייצ עצנַאג
 עצנַאג יד ןעזעג בָאה ךיא .זדנוא ףיוא רעצרעה עשידִַיי יד ןיא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה
 -רעֿפעג ליֿפ זדנוא רַאֿפ זיא רע .זדנוא ףיוא ןעגנערב ןליוו ייז סָאװ ,גנוטכינרַאֿפ

 .םיור ןוֿפ םיאנוׂש עלַא רַאֿפ רעכעלרעֿפעג ליֿפ ,ָאגַאהטרַאק רַאֿפ רעכעל

 טימ טשינ ףמַאק ַא ,םיור ןגעק ןריֿפ טייג הדוהי סָאװ ,ףמַאק רעד זיא סָאד
 ,טעּפש וצ טרעוו סע .טָאג ןוֿפ טסַײג ןטימ --- סע ייז ןֿפור יו רָאנ ,דרעווש רעד
 .ןרעוו ןזומ סנטַײצַאב םעד ןגעק ךיז טעװ ןעמ

 ןַײרַא טנעה ענַײז ןיא ןינע םעד טמענ סוילענרַאק

 רעצנַאג ןַײז וצ ןוא ערעל ןַײז וצ ,ןַאמ םעד וצ ןָאק ןעמ זַא ,ןעזעגנַײא בָאה ךיא

 ןוא ,ןענעקרענָא יז זומ ןעמ רעדָא ,קיטליגכַײלג ןַײז טשינ ןֿפוא ןיאב טייקיטעט

 ױזַא ,הלשממ רעקיטסַײג סנַאמ םעד רעטנוא ןלַאֿפרעטנורַא :סע טסייה לָאמטסנעד

 טימ ןֿפמעקַאב םיא ךיא זומ ,טשינ יז ךיא ןעקרענָא רעדָא ;ןַאמטּפױה רעד יו

 -ירעד בָאה ךיא .םיור רַאֿפ רַאֿפעג יד זיא ץנעטסיסקע ןַײז םערָאװ ,ןעלטימ עלַא

 .ןַײרַא טנעה ענעגייא ענַײמ ןיא ךַאז יד ןעמענ וצ טמיטשַאב רעב

 םעד זיא תוירק שיא הדוהי רעד יצ ,ןעניֿפעגסיױא טווורּפעג ךיא בָאה לּכ-םדוק

 ךיא .םיא ףיוא גיוא ןַא טלַאה ןנח רעטלַא רעד ןכלעוו ךרוד ,שטנעמ סלודג ןהּכ

 -עג בָאה ךיא .תוירק שיא הדוהי טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןעמוק וצ טוװורּפעג בָאה

 ,רעגייטש רעייז טיול ,ןדִיי יד .ןעמוקנָא טשינ רימ סע טעװ טכַײל ױזַא זַא ,טסּוװ

 רַאֿפ רעבָא ,רעדנַאנַאטימ ךיז ןטלַאה ,ייז ןשיוצ עטסנלַאֿפעגּפָא יד טימ וליֿפַא

 זַא רעבָא .ייז ןשיווצ רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןכַאז יד ייז ןלעטשרַאפ גיוא דמערֿפ ַא

 ךיא בָאה לּכ -םדוק ,טנכערעג טשינ ךיא בָאה ,רעווש ױזַא ןעמוקנָא רימ טעװ סע

 ןֿפױא טקידערּפ רעד ךָאנ סלָאמעד זיא רע ,ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ הדוהי םעד

 -עג טָאה סע ןוא ,ךעלטעטש עקידתונכש יד ןיא ןיבר ןַײז טימ ןדנואושרַאֿפ גרַאב

 ,םוחנ-רֿפּכ ןייק ןעמוקעגקירוצ רעדיוװ ןענַײז ייז זיב ,טַײצ עסיוועג ַא ןעמונ
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 "וקעגקירוצ רעדיוו זיא עושי יבר רעד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב לָאמ ןייא

 ךיוא ,תוירק שיא הדוהי רעד ,דימלּת ןַײז ךָאד זומ ,ױזַא ביוא .םוחנירֿפּכ ןייק ןעמ

 סרעזדנוא ,רענָאמֿפױא-סמ ַא םיא וצ טקישעג בָאה ךיא .טכַארטעג ךיא בָאה -- ןַײז
 "רַאֿפ .תוירק שיא הדוהי םעד ןכוזֿפױא ןייג רימ לָאז רע זַא ,שטנעמ ןטבױלגַאב ַא
 סָאװ ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טױרטרַאֿפ טשינ םיא בָאה ךיא זַא ,ךיז טייטש
 טָאה ןשטנעמ יד ףיוא םערָאװ ,ןֿפערטנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד טימ קעװצַאב ךיא
 םיסכומ יד ףיוא טַאהעג טָאה עושי יבר רעד ;ןזָאלרַאֿפ טנָאקעג טשינ ךיוא ךיז ןעמ
 -עגֿפױא יז רַאֿפ טָאה רע סָאװ םעד בילוצ ,סולֿפנַײא ןסיורג ַא עטלעטשעגנָא ןוא
 ייז יו ,ןסיוו רעמ טנָאקעג טשינ טָאה'מ ןוא ,ןעוועג ֿברקמ ייז ןוא ריט ַא טנֿפע
 ,םיור רַאֿפ ךעלרעֿפעג רעייז זיא ןַאמ םעד ןוֿפ ערעל יד ,ָאי .זדנוא יבגל ןעייטש
 ךיא .טכַאמעג קיטכעדרַאֿפ ןוא קינעּפשרעדיװ ןשטנעמ עטסעב יד זדנוא טָאה רע
 ךיא זַא ,סכומ םעד טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ןעמורֿפ ַא ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג בָאה
 ןיבר םעד ןוֿפ ןטַאטרעדנואוו יד ןיא ןוא ערעל רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןיב
 "נענ ךיז ,םילשורי ןוֿפ ךָאנ ןעק ךיא ןכלעוו ,הדוהי דימלּת ןַײז ךרוד ליוו'כ ןוא
 ,םיא טימ ןענעקַאב רעט

 -עגקירוצ טָאה רענָאמֿפיוא-סמ רעד ןעוו ,ןרָאװעג ךיא ןיב טניוטשרעד יו
 ןענעק לָאז רע סָאװ ,סָאד רע זיא רעוו -- זַא ,ןהדוהי ןוֿפ רעֿפטנע םעד טכַארב
 רעד זַא ,תועט ַא זיא סע רָאנ ,שרעדנַא טשינ ...,7 םילשורי ןוֿפ ןומגה םעד
 ,םיא טניימעג טשינ יאדוװַא טָאה ןומגה

 זומ לודג ןהּכ ןוֿפ ןַאמ םענעבירטעגכרודַא םעד יבגל זַא ,ןעזעגנַײא בָאה ךיא
 וצ ןעגנערב טנָאקעג וליֿפַא םיא בָאה ךיא .ןדָאטעמ ערעדנַא ץנַאג ןדנעװנָא ןעמ
 "ירַאמַאס עווַארב ערעזדנוא ךרוד רעדָא רענָאלעקשַא ייווצ ךרוד רימ וצ ןּפעלש
 "עג רימ זיא סע .דלַאװעג ןייק ןדנעװנָא טלָאװעג טשינ רעבָא בָאה ךיא ,רענַאט

 רע ןוא ןַאמ ןקיזָאד םעד ַײב יורטוצ םעד ןעניוועג לָאז ךיא זַא ,ןירעד ןעגנַאג
 -עגסיוא טשינ זדנוא ךיז טָאה לודג ןהּכ רעד יו םערָאװ .ךַאז רעזדנוא ןעניד לָאז
 רעבָא זיא ,ןזָאלרַאֿפ ךיז ןָאק ןעמ ןכלעוו ףיוא ,שטנעמ ַא סרעזדנוא ןַײז וצ ןזיוו

 ןעניד לָאז רע ןוא רערעזדנוא ןַײז ךיוא לָאז ןַאמ-סגנובױלגַאב ןַײז זַא ,טוג ךָאד

 רעטשרע רעד ןוֿפ טקעריד תועידי .ןבָאה ןלָאז רימ ידּכ ,ךַאז רעקידתוֿפתושב רעד
 בָאה ךיא ,ןיילַא ןנח ערטיכ ןטלַא םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא זיולב ןַײז וצ טשינ ,עלעווק

 םעד טימ ןעז ךיז זומ ךיא ,גנולעטש ןוא גנַאר ןַיײמ ףיוא ןקוק וצ טשינ ןסָאלשַאב
 םיא ןלעטשנָא ןוא יורטוצ ןַײז ןעניוועג וצ ידּכ ,םיא טימ ךיז ןדערכרודַא ןוא ןַאמ
 ןיב ךיא .ףיוא ךיז טלַאה הדוהי רעד ואוו ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא .טסניד ןיא
 "ַאב ַא ךיוא ,רעּפעט ַא דנַײרֿפ ַא םוחנ רֿפּכ ןיא ָאד טָאה רע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג
 םיא ַײב טעברַא רע ןוא סױרַא טֿפָא טמוק רע ןכלעוו וצ ,רעשרָאֿפ-ץעזעג רעטמיר
 דנַײײרֿפ ןַײז טֿפלעה רע .טָאטש רעד רעטניה טָאה רענעי סָאװ ,ײרעּפעט רעד ןיא
 טימ ַײברעד ןוא ןענעקירט ּפעט יד ,ןצייהוצרעטנוא ןוויוא םעד ,ןשימ םייל םַײב
 ערעייז ןוֿפ גנושטַײטסױא רעד רעביא ,עיגילער רעייז ןוֿפ םינינע יד רעביא םיא
 ,ןַאמ רעטנרעלעג ַא ןעוועג זיא רעּפעט רעד .ןדערכרודַא ךיז ןצעזעג ןוא ןטֿפירש
 רעד ךיז טָאה ,ײטשרַאֿפ ךיא יוװ .ןֿפורעג םיא ןעמ טָאה רעּפעט רעד היננח 'ר
 ,ערעל סניבר ןַײז ןוא ןיבר ןַײז ןגעוו ןטלַאהעגרעטנוא היננח 'ר םעד טימ הדוהי
 . "גַײא ךיז בָאה ךיא .ּפעט ענַײז ַײב טעברַא רעד ןיא ןֿפלָאהעג םיא טָאה רע תעשב
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 רעטניה ןעגנַאגעגסײרַא ןיב ןוא רעצנַאּפ ןשימיור ןַײמ רעביא ןידס ַא ןיא טליהעג
 ןַײז טַאהעג טָאה היננח 'ר ואוו ,םיענ טָאטש רעד ןוֿפ געוו ןֿפױא טָאטש רעד
 םַײב ןסעזעג ןענַײז ייז יו ,ןֿפָארטעגנָא דלַאב עדייב עקַאט ייז בָאה ךיא .ַײרעּפעט
 ַײברעד ןוא טמערוֿפעג ּפעט יד ןבָאה ייז ןכלעוו ןוֿפ ,םייל ןצרַאװש טימ טערב

 ,טהנעטעגנַײא ליטש סעּפע

 ןיא טקוקעג םיא ןוא הדוהי םעד רעביאנגעק טלעטשעגרעדינַא ךיז בָאה ךיא
 :םיא וצ טגָאזעג ןוא ןַײרַא ןגיוא יד

 דער וצ ריד טימ סעּפע בָאה ךיא ,הדוהי ,רימ טימ םוק --

 םעד ןוֿפ קילב ןַײז ןבױהעגֿפױא טשינ טָאה תוירק שיא הדוהי רעד רעבָא
 "ּפָא רָאנ ,טקוקעגנָא טשינרָאג ךימ טָאה רע .טעברַאעג טָאה רֶע ןכלעוו ַײב ,ּפָאט
 -ֿפעשַאב ןעוועג זיא רע ןכלעוו ַײב ,ּפָאט םוצ טדערעג טלָאװ רע יו ,טרעֿפטנעעג

 ;רימ וצ טשינ ןוא טקיט

 וצ רימ טסָאה וד סָאװ .ןַאמ ןקיזָאד םעד רַאֿפ תודוס ןייק טשינ בָאה ךיא --
 .ָאד רימ גָאז ,ןגָאז

 | ;טרעֿפטנעעגּפָא םיא בָאה ךיא רעבָא

 ַאזַא ןוֿפ זיא ןוא קיטכיוו רעייז זיא ,ןדער וצ ריד טימ בָאה ךיא סָאװ סָאד --
 רָאנ ןָא טייג ךַאז יד ,יײברעד ןַײז טשינ ןָאק שטנעמ רעטירד ןייק סָאװ ,רוטַאנ
 ,ךימ ןוא ךיד

 ,טײקמַאזקרעמֿפױא ןַײז ןעקנָאשעג טשינ רעדיוו רימ טָאה הדוהי רעד רעבָא
 ;טרעֿפטנעעג רימ רעדיוו ןוא טעברַא ןַײז ןוֿפ ןרעטש טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע

 ,טעברַא יד ןזָאלרַאֿפ טשינ ןָאק ךיא ןוא גָאט ןֿפױא רענעגנודרַאֿפ ַא ןיב ךיא --
 . ,טנוװָא זיב וצ טרַאװ טשינַא ,ָאד דער ,רימ טימ ןדער וצ סעּפע טסָאה וד ביוא
 .ןרעוו ַײרֿפ לעװ ךיא ןעוו

 .יבגל טליּפשעג טָאה הדוהי רעד .הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא
 .בָאה ךיא .ןכַאמטימ טזומעג סע בָאה ךיא ןוא ,םענעדיײשַאב ןוא ןעמורֿפ םעד רימ
 -עגוצ ןיב ןוא ,טזָאלרַאֿפ ַײרעּפעט יד טָאה רע ןעוו ,טכַאנרַאֿפ טרַאװעגּפָא םיא
 ;טמױרעגנַײא רעיוא ןיא םיא בָאה ןוא םיא וצ ןעגנַאג

 ןומגה רעד ךָאד ןיב ךיא ?טשינ ךימ וטסנעקרעד יצ ,תוירק שיא הדוהי --
 ,רעשיֿפ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה ןיא ןֿפָארטעגנָא טסָאה וד ןכלעוו ,םילשורי ןוֿפ
 .טנרעלעג הרוּת ןַײז ןוא ןזיװַאב רעדנואוו טרָאד טָאה יבר ןַײד ןעוו

 ךיא ?םילשורי ןוֿפ ןומגה םעד ןענעק לָאז ךיא סָאװ ,ןעד ךיא ןיב רעוו --
 ,םורַא ךיא ייג טַײל עניימעג טימ ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ןַאמ רעניימעג ַא ןיב

 םעד ןנח רַאה ןַײד ןעז לעװ ןוא םילשורי ןייק געט יד רָאֿפ ךיא ,הדוהי --
 גערֿפ --- ? ןנח רַאה ןַײד וצ ןלעֿפַאבוצטימ טשינרָאג וטסָאה ,לודג ןהֹּכ ןטסטלע

 .ןלײרַא םינּפ ןַײז ןיא ןקוק וצ ךיז ימַאב ןוא םיא ךיא

 ;רימ טרעֿפטנע ןוא דרע רעד וצ קילב ןַײז ּפָארַא טרעדינ רע רעבָא

 רַאה םעד ןענעק וצ דוֿבּכ םעד ןבָאה לָאז ךיא סָאװ ,ןעד ךיא ןיב רעוו --
 רעניימעג ַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא ?לודג ןהֹּכ ןטסטלע םעד ,ןנח
 רעד רָאנ ,שרעדנַא טשינ .שרעדנַא ןצימע רַאֿפ ךימ טמענ רַאה רעד ןוא ,ןַאמ
 ,טכוז רע ןכלעוו ,רעד טשינ ןיב ךיא ,העוט ךיז זיא רַאה
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 -רעהַא ךיד טָאה רע ,ןנח לודג ןהּכ ןוֿפ רעניד רעד ,הדוהי ,רעד טסיב וד -- |
 טסלָאז וד ןוא ,תיוצנ ןוֿפ עושי יבר ןֿפױא גיוא ןַײד ןטלַאה טסלָאז וד ידּכ ,טקישעג

 .טגָאז ןוא טוט יבר ןַײד סָאװ ,ןבעג ןסיוו וצ ץלַא םיא

 זיא דיי רעדעי יװ ,רעניד ןַײז ןיב ךיא ןוא רַאה ןַײמ זיא לודג ןהֹּכ רעד -- |
 | .טגָאז רַאה רעד סָאװ ,טשינ ךיא סייוו עקירעביא סָאד ,סע

 ; םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז בָאה ךיא .דלודעג ןַײמ ןוֿפ דנַאר םַײב ןעוועג ןיב ךיא |

 עדייב ןענַײז ךיא ןוא רַאה ןַײד ,רַאה ןַײד ןוֿפ דנַײרֿפ רעד ןיב ךיא ,הדוהי --
 ןוֿפ עושי יבר ןַײד ןוֿפ ץכעוט םעד ןיא ןוא ערעל רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ

 .רימ רַאֿפ רעמ טשינ ךיד טלַאהַאב ,םעד ןגעוו ריד טימ ןדער ליוו ךיא .תרצנ

 םינּפ ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג ךיא ןיב טניוטשרעד יו רעבָא
 ךָאד ןוא ןעעז ייז יו ,קורדנַײא םעד טכַאמעג דימּת ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ענַײז ןוא
 יו ,ןרָאװעג דליוו שידִיי ,ןרָאװעג קידעבעל ייז ןענַײז טציא רעבָא ,טשינ ייז ןעעז

 רעשידִיי רעצנַאג רעד טימ ןוא ,ייז טימ ןדַײנשכרודַא טלָאװעג ךימ טלָאװ רע
 ;ןֿפורעגנָא ךיז הּפצוח

 ןַײמ ןוֿפ דיר יד ןוא ץכעוט םעד ןגעוו רימ טימ ןדער ליוו רַאה רעד -- :
 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא רע זיא יצ ? דִיי ַא רַאה רעד זיא יצ ? תרצנ ןוֿפ עושי 'ר יבר
 ? לארׂשי ןוֿפ טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא םעד וצ רע טניד יצ ? םהרֿבַא ןוֿפ דנוב ןיא

 .רעטעג עשימייה ענַײמ וצ ןיד ךיא ןוא רעמיור ַא ןיב ךיא ---

 ךייר יד ןגעוו רימ טימ ןדער וצ וצרעד רַאה רעד טמוק יװ ,ױזַא ביוא ---
 ןוֿפ עושי 'ר יבר ןַײמ ןוֿפ ץכעוט סָאד ןוא דייר יד ? יבר ןַײמ ןוֿפ ץכעוט סָאד ןוא
 .עדמערֿפ ןייק וצ טשינ ,לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד וצ טכירעג ןוא טדנעוועג ןענַײז תרצנ

 ,םעלַא ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןיב ךיא ןוא םילשורי ןוֿפ ןומגה רעד ןיב ךיא --
 !דנַאל ןיא רָאֿפ טמוק סע סָאװ

 וצ ןבָאה רימ סָאװ ,סמ םעד רעביא טצעזעג זיא םילשורי ןוֿפ ןומגה רעד --
 יד ןיא ןשימוצנַײרַא ךיז םילשורי ןוֿפ ןומגה רעד טמוק יװ .רעסייק םעד ןלָאצ
 ןוֿפ טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא םעד ןיא הנומא רעזדנוא עגוונ ןענַײז סָאװ ,םינינע

 ?ערעל ןַײז ןוא לארׂשי

 ,ֿביוחמ טסיב וד סָאװ ,טקעּפסער םעד ןומגה ןַײד ּפָא טשינ טסיג וד ,הדוהי ---
 .ןנח דנַײרֿפ ןַײמ ,לודג ןהֹּכ ןטסטלע םעד ,רַאה ןַײד רַאֿפ ןגָאלקרַאֿפ ךיד לעװ ךיא

 קידלוש ןיב ךיא סָאװ ,סמ םעד ןלָאצַאב ךיא לעװ םילשורי ןוֿפ ןומגה םעד --
 ןגעוו ןדער ךיא לעװ ,םילשורי ןוֿפ לודג ןהּכ םעד ,רַאה ןַײמ טימ ;רעסייק םעד
 ! הנומא רעזדנוא עגונ ןענַײז סָאװ ,םינינע יד

 ןעגנַאגעגקעװַא ךיז זיא ןוא ,ןייטש טזָאלעג ךימ רע טָאה רעטרעוו יד טימ
 .געוו ןַײז

 שיא הדוהי םעד ןוֿפ לעװ ךיא ,םניחב זיא ימ ןַײמ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא
 רעד וצ טקעריד טדנעוװעג רעבירעד ךיז בָאה ךיא .ןגירקסורַא טשינרָאג תוירק
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא ךָאנ געט עטסטנעָאנ יד ,דנַאל ןוֿפ טעטירָאטױא רעטסכעה
 "נגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,הירֿבט ןיא ןַײז וצ םילשורי ןייק געוו ןַײמ ףיוא
 .ךרַארטעט ןטימ ןדער וצ טייה
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 בָאה ךיא ,הידורוה ןיכרַארטעט רעד וצ טדנעוװעג טשרע םוצ ךיז בָאה ךיא
 ןצונסיוא טעװ ןוא ןײטשרַאֿפ רעסעב ךימ יז טעװו עמַאד-טלעוו סלַא זַא ,טסואוועג
 .ןַאמ ריא ףיוא סולֿפנַײא ריא

 יד טַאהעג בָאה ךיא יוװ םעד ךָאנ ,טגָאזעג ריא וצ ךיא בָאה -- ןיכרַארטעט --
 -טימ םעד רעביא ןעמיווש סָאװ ,סערעלַאג יד ןיא --- ןסירגַאב וצ יז טייהנגעלעג

 טדימשעגוצ ןענַאטרעטנוא ערעַײא ןוֿפ םענייא טשינ רימ ןטלַאה ,םי ןשידנעל
 רָאנ ,ענלצנייא טשינ ןענַײז ןרעטַאעט יד ןיא ,ןקריצ יד ןיא ןוא ,רעדור םעד וצ
 וצ ןרָאװעג ןזָאלעגנַײרַא ןענַאטרעטנוא ערעַײא ןוֿפ רעטרעדנוה ןוא רעגנילדנעצ
 ,סעקינווָאטנוב ,רעלדנעטשֿפױא וצ זדנוא טלעטש עיכרַארטעט רעַײא .תויח יד
 עצנַאג יד יװ רעמ סעדנַאב-רעביור ןוֿפ רעריֿפ ןוא רערעדורֿפױא עזעיגילער
 ץנַאג יו ןגרָאז רעמ ןָא זדנוא ןכַאמ ןענַאטרעטנוא ערעַײא ;עיריס ןוֿפ ץניוװָארּפ
 ןעמ טרעה געט רָאּפ עדעי ;עירדנַאסקעלַא ןוֿפ םורטנעצ ןסיורג םעד טימ ןטּפיגע
 טשינ זיא עיכָאיטנַא ןיא לוסנָאקָארּפ םַײב ,לילג ןיא רערעדורֿפױא ןרעדנַא ןַא ןוֿפ
 ךיא .רעסייק ןוֿפ ףיוה ןֿפױא --- ךיוא ןוא ,םעד ןגעוו ןרָאװעג טדערעג לָאמ ןייא
 -מוא ןוֿפ ןעגנורזחרעביא עטֿפָא יד זַא ,ןיכרַארטעט ,דנַײרֿפ סלַא ךַײא רעכיזרַאֿפ
 ךָאנ ,רעסייק םַײב הֿבוט ןייק טשינ ךרַארטעט םעד ןעוט דנַאל רעַײא ןיא ןעור
 ןוֿפ ןיורק רעד ףיוא טנעדנעטערּפ רעקיצנייא רעד ,רעדורב רעַײא טניז וצרעד
 -ץג ַאּפירגַא רעכַײרסולֿפנַײא רעד ,רעדניק-ןטשריֿפ יד ןוֿפ דנַײרֿפ רעד ,הדוהי
 ןגעק טריגירטניא ןוא ירּפַאק לזדניא רעד ףיוא רעסייק ןוֿפ טנעָאנ ץנַאג ךיז טניֿפ
 ַאּפירגַא טנעדנעטערּפ ןוֿפ טידערק רעד זַא ,ןרעכיזרַאֿפ רָאנ ךַײא ןָאק ךיא .ךַײא
 ןטיטעּפַא ענַײז סיורג יװ ןוא ,ןרָאװעג רעסעב ליֿפ טַײצ רעטצעל רעד ןיא זיא
 ןוא םיא רַאֿפ ןעניֿפעג וצ ךיז םיוולמ עַײנ טיירג קידנעטש ןענַײז ,טשינ ןענַײז
 ?.סָאװרַאֿפ ריא טסייוו .ןרָאװעג רעגידלודעג ליֿפ םיא וצ ןענַײז עטלַא יד ךיוא
 ַא רעביא גינעק ןרעוו לָאז רע ןטכיזסיוא יד זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ זיא סע לַײװ
 רעסייק ןוֿפ ןבעל םַײב ךָאנ וליֿפַא ,ןריזילַאער ךיז ןלָאז עניטסעלַאּפ טקינײארַאֿפ
 סע זַא ,ןיכרַארטעט ,ןכַאמ וצ םַאזקרעמֿפױא ךַײא רימ ביולרעד ךיא .סוירעביט
 -ָארּפ םעד ןוא םיור ןיא רעסייק םעד ןזַײװַאב טלָאז ריא ,טַײצ עטסכעה יד זיא
 ןקירדוצרעטנוא גיליוו ןוא קרַאטש גונעג טנעז ריא זַא ,עיכָאיטנַא ןיא לוסנָאק

 ןוֿפ ךוזרַאֿפ ןדעי לצרָאװ ןטימ ןסַײרוצסיױא ןוא ןָא בױהנָא ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןדעי
 רעַײא ףיוא ָּאק םעד ןבײהֿפױא רעדיוו טוואורּפ סָאװ ,רעדורֿפױא ןוא ןעורמוא
 ,עירָאטירעט

 ךרַארטעט םוצ טריֿפעגקעװַא ךַײלג ןוא טנַאה ןרַאֿפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה יז
 :טגָאזעג םיא ןוא

 ! ןגָאז וצ טָאה ןומגה רעד סָאװ ,רעה --
 -מואַאב ךרַארטעט רעד ךימ טגערֿפ -- ?ןעשעג זיא סָאװ ,ןומגה ,רעבָא --

 ,ךיילב טרעוו םינּפ ןַײז ןוא טקיאור

 ואוו --- םיא ךיא .רעֿפטנע -- ,ךרַארטעט ,םוחג-רֿפּכ ןוֿפ טציא םוק ךיא --
 -טעט רעַײא ןכלעוו ,ןַאמטּפיױה ןוֿפ טסַאג סלַא טַײצ עסיוועג ַא טלַײװרַאֿפ בָאה ךיא
 יד וצ ןעגנַאגרעד סיוועג ןיוש זיא סע .טרינָאיצַאטס טרָאד טָאה טכַאמ עשיכרַאר
 -רעטסיוא ןַא ןזיוװַאב ךיז טָאה טרָאד זַא ,טכַאמ רעשיכרַארטעט רעד ןוֿפ ןרעיוא
 ךרוד קלָאֿפ ןיא טֿפַאשרעגנעהנָא סיורג ןענואוועג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעשיל
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 "עט רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא .רעדנואוו ענַײז

 ,ערעל ןַײז וצ ךיז ןרעהוצוצ ,תרנּכ ןוֿפ ןגערב יד ַײב ןַאמ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טייקיט

 זַא ,גנוגַײצרעביא רעלוֿפ רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא קלָאֿפ ןיא טנרעל רע סָאװ

 .גנונעדרָא רעקידנשרעה רעד רַאֿפ ןוא הכולמ רעד רַאֿפ ךעלרעֿפעג זיא ןַאמ רעד

 -עלדעש רעד וצ ןכַאמ ףוס ַא טעװ טכַאמ עשיכרַארטעט רעַײא רעלענש סָאװ ןוא

 ךיא יװ .ךַײא רַאֿפ ןַײז טעו רעסעב ץלַא ,שטנעמ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טייקיטעט רעכ

 "ונעגנָא יד ןגעק טדנעוװעג ךיוא טײרּפשרַאֿפ רע סָאװ ערעל ןַײז זיא ,ײטשרַאֿפ

 ,ײטשרַאֿפ ךיא יוװ ,טָאה רע .הנומא רעַײא ןוֿפ סעיצידַארט ןוא םיגהנמ ,ןצזעג ענעמ

 יד ןוא טֿפַאשרענגעק יד ןֿפורעגסױרַא ןעגנוריֿפסױא עטעטירָאטיױא ענַײז טימ

 טלָאװ ךיא .ץעזעג ןוֿפ רעשטַײטסיוא ןוא עטנרעלעג ערעַײא ןוֿפ טײקטרעטיברַאֿפ

 רעכעלדעש רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ טלָאז ריא זַא ,ךרַארטעט ,ןטָארעג טסנרע ךַײא

 סָאד ּפָא טדער רע םערָאװ ,שטנעמ ןכעלרעֿפעג טסכעה ןקיזָאד םעד ןוֿפ טייקיטעט

 -גוכערּפשרַאֿפ ךרוד ייז טעשטומעלַאב רע ,טײקמַאזכרָאהעג ןוא טעברַא ןוֿפ קלָאֿפ

 טכַאמ ןַײז זיא ,טגַײצרעביא ךיז בָאה ךיא יו ןוא ,למיה ןיא ךַײרגינעק ַא ןוֿפ ןעג

 "סיוא ןָא ךיוא רע טביוה רעדייל רָאנ ,קלָאֿפ ןטעדליבעגמוא םַײב סיורג רָאנ טשינ
 -עג ןענַײז עכלעוו ,רענעמ עטלעטשעגכיוה עסיוועג ףיוא סולֿפנַײא ןַא ןקריווּוצ

 לָאמַא ןָאק סע ןוא .תומולח ןוא ןעגנודליבנַײא וצ ןרוטַאנ ערעייז טיול טגיונ

 | יי ,טעּפש וצ ןרעוו

 ןצעזקעװַא טזומעג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג רעכיילב ךָאנ זיא ךרַארטעט רעד

 ןטרָאג ןיא םיא רַאֿפ טגנערבעגסױרַא ןבָאה טכענק יד סָאװ ,לוטש:גיל ַא ףיוא

 ּפָאק םעד טָאה רע .ןעמוקעגרָאֿפ זדנוא ןשיווצ זיא ךערּפשעג סָאד ואוו ,ןַײרַא

 רע טָאה ךָאנרעד ,לַײװ ערעגנעל ַא טכַארטעג ןוא טנעה ענַײז ןשיווצ ןעמונעגנַײרַא

 ; ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ןגיוא עצרַאװש ענַײז טימ רימ ףיוא טקוקעג ,ןבױהעגֿפױא םיא

 טָאה זדנוא ןוֿפ רענייק ןוא טשינ הלשממ ןַײק ךיא בָאה ןַאמ םעד רעביא --

 .ןומגה ,טשינ הלשממ ןייק םיא רעביא

 ,טניוטשרעד ךיא גערֿפ -- ?טכַאמ עשיכרַארטעט ןַײז סָאד טניימ ױזַא יו --

 ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ךָאד ןוא ,טּפעקעג ןיוש םיא ךָאד בָאה ךיא --

 רעדילג ענַײז עלַא יו ,ןעזעגנָא טָאה'מ ןוא ,ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ןַײרַא ןבעל

 ,המיא רַאֿפ ןרעטיצ

 ןוא ןֿפורעגנָא ךיז ךיא בָאה --- !טכַאמ עשיכרַארטעט ןַײז טשינ ײטשרַאֿפ ךיא --

 ןוֿפ רעטרעוו יד ַײב זיא עכלעוו ,ןיכרַארטעט רעד ףיוא ןעניוטשרעד טימ טקוקעג

 ןַא טכַאמעג טָאה ךרַארטעט רעד םערָאװ .ןרָאװעג ךיילב רעייז ךיוא ךרַארטעט

 םעד ןיא טקוקעג טָאה רע ,לכׂש ןרָאלק םַײב ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו ,קורדנַיײא

 דחּפ רַאֿפ טרעטיצעג טָאה רעּפרעק רעקיטכעמ ןַײז ןוא ,ךיז רַאֿפ ללח ןרעל ןטַײװ

 | | .ןרָאװעג טַאלב זיא םינּפ ןַײז ןוא

 -רעלעק ןוֿפ ןבָאה רענַאמרעג יד יוװ ,ןומגה ,ַײברעד ןעוועג ךָאד טנעז ריא ---

 ןוא לסיש רענרעבליז ַא ףיוא ּפָאק ןטּפעקעג ןַײז טכַארבעגֿפױרַא שינגנעֿפעג

 ,ןיכרַארטעט רעד ףיוא טקוק ןוא רע טנַאמרעד -- תימולש רעניילק רעד טגנַאלרעד

 ? "ליבטמה); ןֿפור ןדִיי יד סָאװ ,ןנחוי םעד טניימ ריא --

 ןוא טיוט ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא סָאװ ,ליבטמה ןנחוי ךָאד זיא סָאד ,ָאי --

 ןַײז בָאה ךיא ,קלָאֿפ ןשיװצ םימש תוכלמ ןוֿפ ןוא הֿבושּת ןוֿפ טרָאװ ןַײז טגָארט
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 ןייק טשינ ֿבָאה ךיא .ןרָאװעג קידוועדער קירֹוצ זיא סע ןוא ,טכַאמעג םוטש ליױמ

 ,שטנעמ ןטּפעקעג ןייק ןּפעק טשינ ךָאד ןָאק ךיא !ןומגה ,םיא רעביא הלשממ

 עשיטסַאטנַאֿפ ,ןשינעדערנַײא עטסוּפ ךָאד ןענַײז סָאד ,ךרַארטעט ,רעבָא --

 ? ןביולג ןירעד ריא טנָאק ױזַא יו ,טכַארטעגסיוא טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,תומולח

 ןשינעדערנַײא ןוא תומולח רָאנ יו רעמ טשינ טגָאמרַאֿפ קלָאֿפ רעזדנוא --

 ןיא ןענעדָאש ןיוש ךַײא ןענָאק סָאװ .ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה עקירעביא סָאד

 טלײטרַאֿפ ןַאמ רעד סָאװ ,תומולח ןוא סעיזַאטנַאֿפ יד טֿפַאשרעה רעלַאער רעַײא

 עירָאלג סמיור וצ ןדָאש ןָאק סע סָאװ ,ןַײא טשינ עז ךיא ןוא ?עמערָא יד ןשיווצ

 למיה ןיא רעמיטכַײר ףיוא ? למיה ןיא טשרעה סָאװ ,ךַײרגינעק ַא טֿפַאשרעה ןוא

 ,טזָאלרַאֿפ ךימ ןוא טרעֿפטנעעגּפָא רימ רע טָאה --- !קיטכיזרעֿפײא טשינ םיור זיא

 טקיאורַאב ןיכרַארטעט יד ךימ טָאה -- !ןומגה ,רימ רַאֿפ רעביא סע טזָאל --

 לסיבַא זיא ךרַארטעט רעד .ןעגנערב גנונעדרָא ןיא ךַאז יד ןיוש ןלעוו רימ --

 סע ,ןַאמ םעד ןגעוו קלָאֿפ ןיא םורַא ןעייג סָאװ ,תויׂשעמ יד ךרוד ןקָארשעגּפָא

 ןינע םעד רימ ןלעװ ,ןקיאורַאב ךיז טעוו רע .טכַאנ ַײב ףָאלש םעד םיא טרעטש

 ,טײהנדירֿפוצ סנעמעלַא רעודנוא וצ ןקידיילרעד

 ןטסטלע םַײב םילשורי ןיא ןענוֿפעג טשרע ךיא בָאה דייר ענַײמ רַאֿפ רעיוא ןַא

 .טקיאורַאב קידנעטשלוֿפ ךימ טָאה רעכלעוו -- ,ןנח לודג ןהּכ

 םילשורי טָאטש רעד טימ זיוה ןקיטכערּפ ןַײז ןיא עילַאה"ןלַײז רעד ףיוא

 ,ןעלטייט רעוחירי ןוֿפ טשטעווקעגסיוא ,ןַײװ ןקַאמשעג םַײב ,סנסוֿפוצ רעזדנוא וצ

 ךיא בָאה -- ,ןעמוקַאב טנָאקעג םילשורי ןיא לודג ןהּכ םַײב רָאנ טָאה ןעמ סָאװ

 -רֿפּכ ןיא שטנעמ ןשילרעטסיוא םעד טימ ןשינעגעגַאב ענַײמ ןגעוו טלייצרעד םיא

 טכַאמ ַא טמוקַאב רע עכלעוו בילוצ ,טרָאד טוט רע סָאװ רעדנואוו יד ןגעוו ,םוחנ

 .עסַאמ רעקידנסיוומוא רעד ןשיווצ ערעל רעכעלדעש רעד ןגעװ ,קלָאֿפ ןרעביא

 זַא ,לודג ןהֹּכ ןטלַא םעד ןרעהעגוצנָא ןבעג וצ טלעֿפרַאֿפ טשינ ךיוא בָאה ךיא

 ןשִיעדיא םעד ןגעוװ םיור ןיא רעדָא עיכָאיטנַא ןיא ןרעוו רָאװעג טעװ ןעמ ןעוו

 ערעזדנוא ףיוא ךיוא ןקריוווצסיוא ןָא טביוה ןַאמ םעד ןוֿפ ערעל יד סָאװ ,סולֿפנַײא

 -עגנָאמוא םילשורי ןוֿפ עקיטכעמ יד ןוא לודג ןהּכ ןרַאֿפ ןרעוו סָאד ןָאק ,ןשטנעמ

 טנעז עכלעוו ,ןדִיי ,ריא סָאװ ,סָאד זיא ןטסרעממַא טרעדנואוו ךימ סָאװ רעבָא .םענ

 גהנמ ןוא ךיורבעג ןטסדנטַײדַאבמוא ןוא ןטסנעלק םעד ףיוא קיטכיזרעֿפײא ױזַא

 טֿפָארטשַאבמוא וצ טזָאל ,ןרירנָא סע ןליוו ,עדמערֿפ ,רימ ביוא ,עיגילער רעַײא ןוֿפ

 סולֿפנַײא רעייז ןביאסיוא ןלָאז ייז ,רעשטַײטסיױא ןוא רעקידערּפ ענעדײשרַאֿפ

 ?ערעל רענעמונעגנָא רעַײא ןוֿפ עיצידַארט רעד ןגעק וליֿפַא קלָאֿפ ןֿפױא

 ןשיווצ ןעמונעגכרודַא דרָאב רעגנַאל רעסַײװ ןַײז ןוֿפ רָאה יד טָאה רעטלַא רעד

 -סעיַאמ עיורג עטיירב ענַײז טעלגעג ,תואּפ ענַײז ךיז ןגיוצעגסיוא ,רעגניֿפ ענַײז

 טימ ,קידתומיענב ,קיאור רעייז --- טייהניואוועג ןַײז יו ןוא ,דרעבנקַאב עשיטעט

 ןעלקניוו יד ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,לכיימש ןקידלוטיב ןרַאבעזנָא ןַא םיוק

 עטגעלֿפעג ענייש ענַײז טימ טקעדרַאֿפ בלַאה ןעוועג זיא סָאװ ,ליומ ןַײז ןוֿפ

 : ןֿפורעגנָא ךיז ,סעסנָאװ

 רוסָא טניול תומולח רעביא ןוא ,תומולח רעטיול ,ןומגה ,תומולח רעטיול --

 זיא רַאֿפעג יד ןעוו ,ןֿפַאשרַאֿפ וצ ךיז גרָאז ןוא ןכַאמ וצ עילַאק טולב סָאד טשינ

 ןבָאה זומ ןוא ,ןומגה ,ןבעל טשינ תומולח ןָא ןָאק קלָאֿפ רעזדנוא .טַײוװ ױזַא ךָאנ
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 ,ןצעמע ןבָאה טזומעג סע טָאה טַײצ רעדעי ןיא .תומולח-לעב ןַײז רוד ןדעי ןיא

 ףָאלש ןיא םיא לָאז סָאװ ןוא ןליּפש וויטָאמ ַא לטײלֿפ םעד ףיוא םיא לָאז סָאװ

 טימ יו תוחטֿבה טימ רעמ קלָאֿפ רעזדנוא טבעל ןָא וניֿבָא םהרֿבַא ןוֿפ ,ןגיוונַײא

 טלָאװ סע יו ױזַא ,תומולח ענַײז ןכַאמ רָאװ טשינרָאג ליוו סע ,ןעגנוכעלקריװרַאֿפ

 רעד ךרוד ןרעוו טקילֿפעגּפָא טשינ ןלָאז םולח ןַײז ןוֿפ לגילֿפ יד זַא ,טַאהעג ארומ

 םוצ יװ טעװ סָאװ ,ןעמוק טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי ןוא .טײקלַאער ןוֿפ רעש

 ןעמוק טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי ,גנוזיילרעד ןַײז ןוֿפ עטעמ יד ןגײלרַאֿפ ןטסטַײװ

 ןלעוו םעד וצ ,ןעלמיה עטסטַײװ יד ןיא קלָאֿפ ןוֿפ קילג סָאד ןגָארטרַאֿפ טעוו ןוא

 ריא טעז --- טלייצרעד ריא סָאװ ,ערעל רעד טֿפערטעבנַא סָאװ .ןרעהוצ ךיז ייז

 ןַײז ךיז רַאֿפ זיא זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי :קלָאֿפ ענדָאמ ַא ןענַײז רימ ,ןומגה

 ערעדנַא וצ ןכילגעג טשינרָאג רימ ןענַײז טכיזניה רעד ןיא ,וניבר השמ רענעגייא

 "סיוא ןוֿפ טקנוּפ ןיא .סעיצַאנ ענעדנובעג סעיצוטיטסנָאק ךרוד ,עטרינילּפיצסיד

 זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי ,קידנעטשבלעז רעייז רימ ןענַײז ץעזעג סָאד ןשטַײט

 סע רָאנ יבַא ,ןעזנַײא םענעגייא ןַײז טיול טֿפירש יד ןשטַײטוצסיױא טכער ַא טָאה

 זיא םַאר יד .ערעל רעד ןוֿפ טסַײג םעד ןיא ,ץעזעג ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ןַײז לָאז

 יטנַא ץלַא ךיז ןיא ןָאק ןוא טשינ ןצענערג ןייק ךעלטנגייא טָאה יז זַא ,עכלעזַא

 רעד ןוֿפ .טלעוו רעד ןוֿפ טסַײג רעד טשינ זיא טסַײג רעקיזָאד רעד לַײװ ,ןטלַאה

 ,ףָאש יד ןעשַאּפ ןוֿפ ,רעקַא-דלעֿפ ןוֿפ ןַאמ ַא זדנוא ַײב ןײטשֿפױא ןָאק טיוה רעלעה

 ןוא זדנוא וצ ןעמוק ןוא שדקמ-תיב ןיא הדוֿבע רעד ןוֿפ רעדָא ּפעט ןּפעלק ןוֿפ

 ןוא ,טנעקעג טשינ רענייק םיא טָאה ךָאנ ןטכענ .טקישעג םיא טָאה טָאג זַא ,ןגָאז

 ןרעהוצ ךיז ןזומ רימ טרָאװ סנעמעוו וצ ,איֿבנ רעטנעקרענָא רעד רע זיא טנַײה

 "עג טָאג ןוֿפ עקַאט רע זיא יצ ,ןשרָאֿפ וצ ןוא ןווּורּפ וצ זיא עבַאגֿפױא רעזדנוא

 "נָא זדנוא ןענַײז עכלעוו ,ןלעגער ענײמעגלַא ,םינמיס רימ ןבָאה רַאֿפרעד ,טקיש

 ,ערעל רעזדנוא ןוֿפ טסַײג ןיא זיא טרָאװ ןַײז יצ ,ןטֿפירש ערעזדנוא ןיא ןזיוועג

 סע רעדָא טָאג ןיא ןביולג רעזדנוא ןוא טנעה ערעזדנוא טקרַאטש טרָאװ ןַײז יצ

 רימ ןטלַאה ,טלײצרַאֿפ ריא ןכלעוו ןגעוו ,ןַאמ םעד ףיוא ךיוא ןוא ,ּפָא טכַאװש

 ,טַאט ןַײז ןוא טרָאװ ןַײז ןוּורּפ רימ ,טציא םיא ןשרָאֿפ רימ ,גיוא רעזדנוא ךַאװ

 ןקיאורמואַאב וצ ָאטשינ ךַאזרוא ןייק זיא קיֿפױלרָאֿפ זַא ,ךַײא רעכיזרַאֿפ ךיא ןוא

 "עג בָאה ךיא יו --- ןענַײז ,טציא זיב םיא ןגעוו טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא .ךיז

 סָאװ -- ערעל רעזדנוא רַאֿפ רַאֿפעג ַא ןרעוו ךעלקריוו רע לָאז ןוא .תומולח --- טגָאז

 ערעדנַא ןיא יוװ טקנוּפ זַא ,ןומגה ,ןרעכיזרַאֿפ ךַײא ךיא ןָאק -- ,טשינ ביולג ךיא

 .ןעלדנַאה וצ ױזַא יוװ ןסיוו לַאֿפ םעד ןיא ךיוא רימ ןלעוו ,ןלַאֿפ

 בָאה ךיא .גיוא םַאזכַאװ רעַײא םיא ףיוא טלַאה ריא זַא ,סייוו ךיא ,ָאי ---

 ענַײז ןשיווצ וליֿפַא ךיז טלייצ רע ,לודג ןהּכ ,ןַאמסנעױרטרַאֿפ רעַײא טנגעגַאב טרָאד

 .ענעעזעגנָא יד ןוֿפ רענייא רע זיא ,העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ביוא ןוא ,םידימלת

 .טלעג טימ לטַײב םעד טלַאה רעכלעוו ,רעד זיא רע
 .טשינרָאג ןכלעזַא ףעק ךיא ?ןַאמ ַא םענַײמ ---
 "קניוו יד ןיא .ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ןוא לודג ןהֹּכ םעד טקוקעגנָא בָאה ךיא

 ,ןטלַאהַאב עלעכיימש קידקֿפס ַא ךיז טָאה סעסנָאװ עסַײװ עטגעלֿפעג ענַײז ןוֿפ ןעל

 וצ רע טניימ יצ ,עלעכיימש םעד טימ טניימ רע סָאװ ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא

 .סקידנעײטשרַאֿפלַא ןַא ,סקידנסיװלַא ןַא עלעכיימש ַא זיא סָאד יצ ,רימ סיוא ןכַאל
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 ףיוא ןציז ןֿפערט טֿפָא ױזַא געלֿפ ךיא ןכלעוו ,ןַאמ םעה ,תוירק .שיא הדוהי ---
 .ןטרָאג רעַײא וצ רָאדירָאק ןלָאמש םעד ךרודַא טייג ןעמ ןעוו ,קנַאב רעד

 לודג ןהֹּכ רעד טָאה -- ןכלעזַא טשינרָאג ןעק ךיא ,ןיינ ? תוירק שיא הדוהי --
 טֿפערטַאבנָא סָאװ ןוא .ןומגה ,העוט ךיז טנעז ריא -- ןענעקיײלּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ,עטנרעלעג ןוא םירֿפוס רָאּפ ַא םילשורי ןוֿפ ןקיש רימ ןלעוו ,תומולח:לעב םעד

 עכלעוו ,ערעל ןַײז ךיז טימ טגָארט סע ןרַאֿפעג ַא רַאֿפ סָאװ ןעניֿפעגוצסיױא .ידּכ

 | ,ןומגה ,ױזַא ךילא .טקיאורמואַאב |

 ןוֿפ גנושרָאֿפסױא רעד ןוֿפ טַאטלוזער םעד ןסיוו טלָאװעג טלָאװ ךיא --

 ,לודג ןהֹּכ ,םירֿפוס ןוא עטנרעלעג ערעַײא

 ןוֿפ טייהנגעלעגנָא עשידִיי עכעלרעניא ןַא זיא ,ןומגה ,ריא טעז ,סָאד ,ַא ---

 קלָאֿפ רעזדנוא קיטכיזרעֿפײא יװ ,ןומגה ,ךָאד טסייוו ריא ןוא ,הנומא רעזדנוא

 ,הנומא ןַײז עגונ ןענַײז סָאװ ,םינינע רעביא זיא

 ןטײרברָאֿפ סקיטכיוו רעייז סעּפע זומ תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד זַא ,סיוא ךיז טעז --

 ,םיור ןוֿפ דנַײרֿפ ַא רַאֿפ ןטלַאה רימ ןכלעוו ,לודג ןהּכ ,ריא וליֿפַא ןעוו ,םיור ןגעק

 .זדנוא ןוֿפ סע ןלױהרַאֿפ וצ קיטיינ רַאֿפ ךיוא טניֿפעג

 תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד טימ ןינע רעצנַאג רעד זַא ,רימ טביולג ,ןומגה ,ָא --

 ןטלָאװ רימ ןעוו .ןרטּפ רעבירעד טנוזעג רעַײא טלָאז ריא זַא ,טשינ ךיז טניול

 סָאװ ,תומולח-ילעב ןוא רערעל ,םיהישמ ןוא םיאיֿבנ עלַא יד ןעמונעג טסנרע

 -ַאב שרעדנַא סעּפע טשינרָאג רימ ןטלָאװ ,עלַײװ עדעי זדנוא ַײב ףיוא ןעייטש

 "םיחישמ; ףיוא לטימ רעטסעב רעד .סנטָאש טימ ךיז ןגָאלשמורַא רָאנ ,ןוט טֿפרַאד

 ןילַא ךיז טימ ןעלגנַארסיוא ,ןעַיײרשסיױא ךיז ייז טזָאל ןעמ --- זיא ?םיאיֿבנ, ןוא
 ריא טבייה םיוק .ייז ןוֿפ דימ טרעוו ןעמ רעדָא דימ ןרעוװו ייז זיב ,תעגושמ םעד

 טרעוו רע ןוא ,רעריטרַאמ ַא םיא סיוא ריא טכַאמ ,ןגלָאֿפרַאֿפ וצ םענייא ַאזַא ןָא

 ,זדנוא ףיוא ךיז טזָאלרַאֿפ .ןקיליײה ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןגיוא טסקלָאֿפ םעד ןיא

 ַא זיא לארׂשייץרא ,םינינע יד ןיא ןעגנורַאֿפרעד גונעג ןיוש ןבָאה רימ ,ןומגה

 טזָאל ןעמ --- ייז רַאֿפ זיא לטימ עטסעב סָאד ןוא ,םיחישמ ןוא םיאיֿבנ ןוֿפ דנַאל

 ךיז טקערש ריא ןכלעוו רַאֿפ ,לילג ןוֿפ איֿבנ םעד טֿפערטַאבנָא טָאװ ,ןֿפױל ייז

 רָאּפ ַא טימ ךַאז יד ןדעררעביא לעװ ךיא זַא ,וצ לָאמַא ךָאנ ךַיײא ךיא גָאז ,ױזַא

 ןקיש ןלעװ רימ ןוא ,םישורּפ יד ןוֿפ ןיימ ךיא ,עיציזָאּפָא רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 רימ ןלעװ םיוק ןוא ,ןינע ןצנַאג םעד ןשרָאֿפוצסױא לילג ןייק עטנרעלעג רָאּפ ַא

 הכולמ רעד רַאֿפ ךעלרעֿפעג ןענַײז ןטַאט ענַײז רעדָא ערעל ןַײז זַא ,ןעניֿפעגסיױא

 ןבעג הצע עקיטכיר יד םיא טימ ןיוש ךיז רימ ןלעװ ,הנומא רעד רַאֿפ רעדָא

 ,ליואוו ךָאד טסייוו ריא .םעד ןגעוו ןסיוו ןזָאל טַײצ רעבלעז רעד ןיא ךַײא ןוא

 ךַײא ןָא ןיײלַא טשינ רימ ןענָאק דנַאל ןיא ָאד ןעמענוצרעטנוא סעטסנרע סעּפע זַא

 ןֿפָאלש ןינע םעד טזָאל לַײװרעד .גנוקיטעטשַאב רעַײא וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד רימ ןוא

 טריסערעטניא ןעמ רעמ סָאװ -- ןכַאז יד טימ םערָאװ ,ךַײא טקיאורַאב ןוא

 ...רעכעלרעֿפעג רַאֿפרעד ןוא רעקיטכיוו ייז ןעמ טכַאמ ,ייז טימ ךיז

 ערעייז עגונ סָאװ זַא ,טסואוועג בָאה ךיא וליֿפַא ןעוו ,טקיאורַאב ךיז בָאה ךיא

 ןעוו ןוא ,ןזָאלרַאֿפ טשינ ןדִיי יד ןוֿפ םענייק ףיוא ךיז ןעמ ןָאק םינינע עזעיגילער
 רימ ןוֿפ סעּפע טלַאהַאב ןנח רערטיכ רעד זַא ,דשח ַא טַאהעג בָאה ךיא וליֿפַא
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 ןעמענ וצ טמיטשַאב בָאה ךיא .דייר עגולק ענַײז טימ ןייצ יד רימ טדעררַאֿפ ןוא

 .ריא רעביא ןכַאװ וצ ןוא טנעה ענַײמ ןיא ךָאז יד

2 

 סלַא ןעגנוריסַאּפ ענַײז ןצעװצרָאֿפ טקַאהעגּפָא יקסמָאדַאיװ ןַאּפ טָאה ָאד

 סויטנָאּפ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא םילשורי ןיא ָאינָאטנַא גנוטסעֿפ רעד רעביא ךרַאיליכ

 סָאװ ,ןציטָאנ ןוֿפ ךיוא ןוא ןורּכז ןַײז ןוֿפ טלײצרַאֿפ רימ טָאה רע סָאװ ,סוטַאליּפ

 טכַארבעג ןוא עטלײצרַאֿפ סָאד ןעמונעגֿפױא בָאה ךיא .ךיז רַאֿפ טַאהעג טָאה רע

 ערעזדנוא ןוֿפ גנוכערברעטנוא יד ...טרעדנוהנצנַײנ ןוֿפ רעטניוו ןיא ריּפַאּפ ןֿפױא

 קיגנעהּפָא ןעוועג טשינ זיא סָאװ הביס ַא רעביא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןטֿפנוקנעמַאזוצ

 .רימ ןוֿפ
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 - ט ר ע ט ײ וו בצ יי.

 טּפירקסונַא מ רע ד

 יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,ןעגנואיצַאב יד טרעגרערַאֿפ רעדיוו זדנוא ַײב ךיז ןבָאה סע

 סָאד סָאװ ,םיא טכוזַאב גָאט ַײב רעוו טָאה סע ןעוו ,ןרָאװעג ַײרטמוא רימ זיא

 ,ןוטוצניהַא ךימ ואו טסואוועג טשינ רע טָאה ,ןעמוקעגרָאֿפ טֿפָא טציא זיא

 םעווקַאבמוא רעייז םיא ןיב ךיא .טעב ןרעטנוא ךימ ןקעטשרַאֿפ ןוא ןעמענ שטָאכ

 רע טָאה טלמונַא .ןעגנַאֿפמע טשינ לָאמ עכעלטע וליֿפַא ךימ טָאה רע ,ןרָאװעג

 -עג זיא רע ואוו ,סַאג רעד ןיא גנוסירגַאב ַא ףיוא טרעֿפטנעעגּפָא טשינ רימ

 ןוא עטניוטשרעד ַא טכַאמעג טָאה רע .םידימלּת ענַײז ןוֿפ םענייא טימ ןעגנַאג

 ,הּפצוח ןַײמ ןוֿפ ןרעדנואווּפָא טנָאקעג טשינרָאג ךיז טלָאװ רע יו ,ענימ עטרעּפמע

 .סַאג ןיא ןסירגַאב וצ םיא לָאמ שרעדנַא ןַא ןטימעגסיוא עקַאט ןיוש בָאה ךיא

 יד ךיוא ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה דנַאל ןיא עיצקַאער יד

 עשיטימעסיטנַא רָאּפ ַא ,עדָאמ רעד ןיא ןַײרַא זיא יקסמָאדַאיװ ןַאּפ .ןדִיי וצ האנש

 ןוא ןטנרעלעג םענעסעגרַאֿפ ירמגל םעד ןיא טנָאמרעד ךיז ןבָאה ןטֿפירשטַײצ

 -ַאיװ ןַאּפ .ןעלקיטרַא עשיטערָאעט ייז רַאֿפ ןבַיײרש וצ ןדַאלעגנַײא םיא ןבָאה ייז

 . יד ןוֿפ ןטלַאּפש יד ףיוא ןטכַײל וצ קירוצ ןביוהעגנָא טָאה ןרעטש סיקסמָאד
 ןוא טרעסעברַאֿפ םעד ךרוד ךיז טָאה עגַאל עלעירעטַאמ ןַײז וליֿפַא ,ןעגנוטַײצ
 ,דנַאטשוצ-טימעג ןַײז --- רעקיטכיוו סָאװ -- ןוא טנוזעג ןַײז ךיוא טימרעד ןעמַאזוצ
 ,טײקידרעֿפָאה ןַײז ןענואוועגקירוצ טָאה רע ןוא ,ךיז ַײב ןרָאװעג רעטסעֿפ זיא רע
 זיא רע .טרעדנעעג ךעלרעסיוא ךיוא וליֿפַא ךיז טָאה רע ,טייקסיורג עקידהווַאג ןַײז
 ןעמוקַאב טָאה רע טניז זַא ,קורדנַײא םעד טכַאמעג טָאה סע ,ןרָאװעג רעקיטֿפערק
 רע זיא ,ןעגנוטַײצ יד ךרוד האניׂש ןוֿפ טיורב ןטימ ךיז ןקיטעזוצנָא טייקכעלגעמ יד
 -רעד טוג ַא ןוֿפ קילבנָא םעד ןעמוקַאב טָאה רע ,ןרָאװעג רעקרַאטש שיזיֿפ ךיוא
 רעד ןוֿפ ןעמונעגנָא שיײלֿפ רעּפרעק ןַײז ףיוא טָאה רע --- ןגָאז ןָאק ןעמ ,ןטרענ
 ...זַײּפש רעטוג

 יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעבָא .זדנוא ןשיװצ סיוא זיא ץלַא ,טניימעג ןיוש בָאה ךיא
 טסַאג רעטֿפָא ןַא ןַײז וצ ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רע .טזָאלעגּפָא טשינ ךימ טָאה
 ךיז טָאה רע .םייהעג גנערטש זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ .לביטש-םעדיוב ןיא רימ ַײב
 : טרעֿפטנערַאֿפ

 ןוט וצ טשינ רָאג טָאה סָאד ןוא ....ךָאד טײטשרַאֿפ ריא ...ןטַײצ ,עכלעזַא --
 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ..."עיסימ; רעזדנוא טימ ,טעברַא רעשירָאטסיה רעזדנוא טימ
 קירוצ ןוא ןעגנואיצַאב יד ןטלַאהנָא רעדיוו רימ ןזומ ןשינעעשעג עסיורג ענעי
 ...טעברַא יד ןעמענֿפױא
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 בָאה ךיא זַא .ןטימעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ,טנעקעג טשינ ךימ רע טָאה גָאט ַײב

 "ייווצ רעד ףיוא ןֿפָאלעגרעבירַא ךיא ןיב ,סַאג רעד ףיוא ןֿפָארטעג קילעֿפוצ םיא

 ַײב רעבָא .טײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא ןעגנערבנַײרַא טשינ םיא לָאז ךיא ידּכ ,טַײז רעט

 סָאװ ,ןטֿפנוקנעמַאזוצ עמייהעג ערעזדנוא ןטלַאהעגנָא רימ ןבָאה טכַאנ ַײב ? טכַאנ

 : ...רעסיז ךָאנ ןרָאװעג ,טכורֿפ ענעטָאברַאֿפ סלַא ,טציא ןענַײז

 ןדִיי וצ האניׂש ןַײז ןטלַאהוצסיױא רעמ םיא טימ ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא

 -ּפָא ןיוש ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,תעגושמ וצ זיב ,עינַאמ ַא וצ זיב טרעגייטשעג ךיז טָאה

 לבעווש ןוא ךעּפ ןטָאשעג רע טָאה ןעלקיטרַא ענַײז ןיא סָאװ ,ןוֿפרעד טדערעג

 טָאה רע סָאװ ןוא ויסערגָארּפ זיא סָאװ ,ץלַא ףיוא ךיוא רָאנ ,ןדִיי ףיוא רָאנ טשינ

 -רעּפ ךיוא זיא רע .שידִיי רַאֿפ ,ללּכ םענעמונעגנָא ןטלַא םעד טיול ,טלּפמעטשעג

 -יא עכעלרעֿפעג ַא םיא ןוֿפ ןזָאלבעג טָאה סע .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג ךעלנעז

 -דנע ,ךעלדנע זַא ,םעד ןגעוו ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טייקשירעמענרעב

 --ןרערט ליֿפױזַא טימ טײזרַאֿפ -- ןעמיוז ןַײז ןעוו ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא ךעל

 ןעלגילֿפ ענַײז ןטײרּפשסיױא רֶע טעוו טציא טשרע .קלָאֿפ ןיא ןײגוצֿפױא ןָא טבייה

 -- ןעז טעװ טלעוו יד ןוא ,ךיוה רעד ןיא ילֿפ ַא ןבעג רע טעװ טציא טשרע ןוא

 ,קרעוו ענַײז ןכעלטנֿפערַאֿפ טעוו רע זַא ,טניימעג רע טָאה טימרעד .. .זיא רע רעוו

 .ןַײש עקיטכיל יד ןעז טנָאקעג טשינ טציא זיב ןבָאה סָאװ

 טימ ןעוועג ךעלגעממוא זיא ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ףיוא ןריגַאער וצ טשינ טכַאמעגּפָא טשינ ךיז ַײב בָאה ךיא ליֿפיװ .ןייגוצמוא םיא

 -נוא טימ ןייגוצנָא רעטַײװ ןַײז וצ חוּכב יבַא ,ןדלוד וצ ץלַא ןוא גנוקידיײלַאב ןייק

 טָאה הװַאג יד ,רַאבריֿפסיױא טשינ רַאֿפ ןזיװעגסױרַא ךיז סע טָאה ,טעברַא רעזד

 -נָא טשינ -- עמַאד עזעוורענ ,ענזירּפַאק ַא יו ןרָאװעג זיא רע ,םיא ןוֿפ ןזָאלבעג

 לָאמַא טימ רעבָא .ןזָאלרַאֿפ וצ םיא טַאהעג העדב עקַאט ןיוש בָאה ךיא .ןרירוצ

 סנטצעל טָאה רע סָאװ ,עמעט רענעי ןגעוו רימ טימ ןדער וצ ןביוהעגנָא רע טָאה

 -דנעטשרַאֿפטסבלעז ןוא טײקיצרַאהנֿפָא רענעי טימ רעדיוו סָאד ןוא ,ןטימעגסיוא

 ןשינעעשעג עקיטנַײה ןוא ןבעל קיטנַײה ןייק טלָאװ זדנוא ןשיוװצ יוװ ,טייקכעל

 -ָאנּפיה ַא ןיא רעמ טשינ ןיוש רע טָאה טדערעג רעבָא .ןענַאטשעג געוו ןיא טשינ

 רימ רַאֿפ ןטלַאהַאב טשינ ןיוש ךיז טָאה רע .לַאמרָאנ ץנַאג רָאנ ,דנַאטשוצ ןשיט

 -תיחּת וצ ןענַאטשעגֿפױא רעדיוװ זיא ןבעל ץנעי .דוס ַא ןוֿפ לטנַאמ םעד רעטנוא

 .ןעוועג זיא רע יװ ױזַא ןעמענ טזומעג םיא בָאה ךיא !ןלַאֿפרַאֿפ .םיתמה

 .ןבילבעג עקַאט סע זיא ַײברעד ןוא

 םעד ןיא ןעמונעגנַײרַא ךימ טָאה רע ןעוו ,טכַאנ רעליטש ַא ןיא ןעוועג זיא סע

 "עג ןַײז טױרטרַאֿפ רימ טָאה רע ,ךיז טימ ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,דוס ןסיורג

 ...רצוא ןעמייה

 טנַאקַאבמוא ןעוועג לילג ןיא טייקיטעט סנַאמ םעד רימ זיא טַײצ קיטש ַא ...2

 ןוֿפ םעדָאֿפ םענעסירעגרעביא םעד ןעַיצ וצ רעטַײװ יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןָא טביוה --

 ליֿפװ .טרעלקעגֿפױא ץלַא טשינ ךָאנ רימ זיא טנַײה ךיוא ןוא --- גנולייצרעד ןַײז

 ןוֿפ ןטסטלע םעד ַײב סעיצַאמרָאֿפניא ןעניֿפעגוצסױא טימַאב טשינ ךיז בָאה ךיא

 טשינ ןענַײז ןעגנוניימ ערעייז ןדײשרַאֿפ יו .ןעגנולעג טשינ רימ סע זיא ,םינהּכ יד
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 וצ ןטיהעגסיוא רעבָא ןדַיי יד ךיז ןבָאה ,םיגהנמ עזעיגילער ערעייז עגונב ןעוועג

 .ןעייר ערעייז ןיא טשינ טגנַאלַאב סָאװ םענייא טימ ייז ןגעוו ןריטוקסיד

 ןייק ןעמוקנָא ןַײז וצ זיב לילג ןיא טייקיטעט רעקידרעטַײװ סניבר םעד ןגעוו
 ,טּפשמ ןַײז ןיא ןליּפש וצ לָאר עסיוועג ַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ואוו ,םילשורי
 ךיא ;ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ ךעלטנגייא .ןרָאװעג רָאװעג רעטעּפש טשרע ךיא ןיב
 ענַײמ וצ טכיירגרעד טָאה סָאװ ,םעד ןגעוו העידי עכעלכעלֿפרעביױא ןַא רָאנ בָאה
 "רעד ןבָאה ,:;ברעד ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ סָאװ ,טרָאד ןוא ָאד ןרעיוא
 טרַאװרעד טייקיטעט ןַײז ןוֿפ גנַאג ןצנַאג םעד ןגעוו .ןדָאזיּפע ענלצנייא ןגעוו טלייצ
 ."ריד ךרוד ןרעוו וצ רָאװעג טשרע ךיא

 ,טניוטשרעד ךיא גערֿפ --- ? רימ ךרוד --

 ךיא סָאװ ,הביס יד זיא סָאד !סוֿפעזָאי ,ףליה ןַײד ךרוד ,ריד ךרוד .ָאי --
 .הנומא ןוא עסַאר ןַײד ןוֿפ דילגטימ ַא טימ ןדנוברַאֿפ ךיז בָאה

 !סוילענרָאק ןַאּפ ,טנעמילּפמָאק רעַײא רַאֿפ ךַײא קנַאד ךיא --

 !? ןומגה ןַײד וטסרילוטיט ױזַא ? סָאד זיא סָאװ --

 "עג ןבָאה ,ןעוועג טשינ ןענַײז ייז יורג יוװ ,סעסנָאװ עקיכעטש-ןזיּפש רָאּפ ַא
 ,םינּפ ןַײמ ןיא טליצ

 ! סוילענרָאק ןומגה ,לחומ טַײז ---

 .טיוט ןבעל עקיטנַײה סָאד זיא זדנוא ןשיווצ זַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא -- |
 ! ןומגה ,טיײקירעגַײנ ןַײמ קיטשרוד טסכַאמ וד רעבָא !טעשעג ןליוװ ןַײד --
 זיב ,סוֿפעזָאי ,טכוזעג גנַאל ױזַא ךיד בָאה ךיא סָאװ ,הביס יד ךָאד זיא סָאד --

 סָאװ ,עיצערקסיד רעד ןוא טייקטסנרע רעד בילוצ רעבָא .ןענוֿפעג ךיד בָאה ךיא
 זַא ,גנורעכיזרַאֿפ עלעיצעּפס ַא ריד ןוֿפ ןרעדָאֿפ ךיא לעװ ,טגנַאלרַאֿפ ןינע רעד
 ,טיוט ןֹוא ןבעל ףיוא וויטַאריּפסנָאק זדנוא ןשיווצ ןבַײלב לָאז ןינע רעצנַאג רעד
 יו ,הרות רֿפס ַא ַײב ןוא טכיל עצרַאװש ַײב ןרעווש רימ וטסזומ ףיורעד ףיוא ןוא
 ,גהנמ רעד ןדִיי ךַײא ַײב זיא סע

 רעדיילק עקילייה יד ַײב ןריואוושעג טשינ ןיוש ןעד ריד ךיא בָאה ,ןומגה ---
 טיוט ףיוא ןינע ןקיזָאד םעד עגונב ריד טימ ךיז דניברַאֿפ ךיא זַא ,לודג ןהּכ ןוֿפ
 ןטסעב םעד טיול טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ךַאז רעד ןעניד לעװ ךיא ןוא ןבעל ףיוא ןוא
 "רַאװש ַײב רימ ןוֿפ סָאד ןטסגנַאלרַאֿפ העוֿבש ַא רַאֿפ סָאװ !? ןעזנַײא ןַײמ ןוֿפ ןסיוו
 ;ןדִיי עקיטנַײה רָאנ ךָאד ןעוט סָאד ? םרח ןוֿפ הללק רעד רעטנוא ןוא טכיל עצ
 -...לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק יד ַײב ןרעווש ,ןטַײצ עקידסלָאמעד יד ןוֿפ ,רימ

 שטנעמ ןייק סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןעױרטרַאֿפ ריד ךיא לעװ טציא .ןנחוי ,ָאי --
 ,ןעזעג טשינ ךָאנ סע טָאה לָאמטסנעד ןוֿפ טשינ ךיוא ןוא טנַײה ןוֿפ

 -ייא רעביא ךיז ןגיובעגרעביא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאפ
 ןוֿפ ןוא ,שיט ןסיורג ןכעלמייהמוא ןַײז ןוֿפ ןדָאלֿפוש עמייהעג ליֿפ יד ןוֿפ רענ
 טלקיװעגנַײא ןעוועג זיא סָאװ ,לקעּפ יַא ןעמונעגסורַא דָאלֿפוש ןוֿפ שינעֿפיט רעד
 טלקיװעגֿפױא .טַאלב ןשיטימעסיטנַא ןַײז ןוֿפ ריּפַאּפ-סגנוטַײצ ןקיטנַײה ַא ןיא
 טימ עכעלטיור-ןיורב עשידניא עלוֿפסינמיײהעג ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ,ריּפַאּפ סָאד
 ,סעכלעזַא סעּפע ןעמונעגסיורַא רע טָאה טרָאד ןוֿפ .עלײשטַאֿפ עטיינַאב ךעלרעטילֿפ
 ,רילָאק-סוריּפַאּפ ןוֿפ ןריּפַאּפ ענעגעלרַאֿפ טימ טלקיװעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ
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 ךיז טָאה סָאד .ךורעג רעלכוט ןוא רעטכַײֿפ ַא טריּפשעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןוֿפ
 ןענַײז סע רעכלעוו טימ ,טנװַײל-עימומ רעטלױֿפרַאֿפ בלַאה רעד ןוֿפ ןגָארטעג
 ןֿפור רימ סָאװ ,ֿבתּכ ןשִיערבעה-טלַא ןיא ןבירשעג ,ןטֿפירש יד טליהעגנַײא ןעוועג
 יב יוװ תוליגמ ןיא טלקיװעגֿפױנוצ ןעוועג טשינ ןענַײז ןטֿפירש יד .שינורמוש
 .םיֿבתּכ ערעייז ןטלַאה םינורמוש יד יו ,טגײלעגנעמַאזוצ רָאנ ,זדנוא

 קילב ןַײמ טרעבקעעגנַײא בָאה ךיא ןוא רימ ןיא טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןַײמ
 ,טנעה ענַײז יו טקנוּפ טָאה סָאװ ,םינּפ ןכיילב שילרעטסיוא סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןיא
 טָאה רע .ךיז ןגיואווַאב ןוא טרעטיצעג ,טּפירקסונַאמ םעד ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו
 ןגיוא עטציירעג ענַײז ןוֿפ קילב ןקידעכעטש ןֿפיט ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא ךיוא רימ
 1 :רימ וצ טגָאזעג ןוא

 רַאֿפ סָאװ ףיוא ןייגרעד טשינ לָאמ ןייק טסעוו וד ,ןנחוי ,טשינ ךימ שרָאֿפ ---
 סָאװ ,דוס ַא זיא סָאד .טנעה ענַײמ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז ןטֿפירש יד ןֿפוא ןַא
 הדוהי סָאװ ,םיֿבתּכ עשיטנעטיוא יד ןענַײז סָאד ;רֿבק ןיא רימ טימ ןייגטימ טעוו
 .ןרוּפצ טָאטש רעד רעטניה ןבָארגַאב לייה ַא ןיא טזָאלעגרעביא טָאה תוירק שיא

 טלָאװ רע יו ,ןגיוא ענַײמ רַאֿפ טּפירקסונַאמ םעד טקורעגוצ רימ טָאה רע
 ןַײרַא טנַאה רעד ןיא רצוא ןרעַײט םעד ןרעֿפטנעוצרעביא רימ טיורטעג טשינ
 עקינייא ,ןבַאטשכוב עשיכירג עטיירדעג ,עטלצניקעג ןעזעג טשרע םוצ בָאה ךיא
 ןצעזוצרעביא טֿפירש יד טווּורּפעג רעוו טָאה סע ,סיוא ךיז טעז -- ,ןצַאז עשיכירג
 הדוהי טיול םוילעגנַאוע סָאד; : ןצַאז עכלעזַא טקרעמַאב בָאה ךיא .שיכירג ףיוא

 רעטייווצ רעד ףיוא טשרע .ןטֿפירשֿפױא עכעלנע עכלעזַא ךָאנ ןוא ,"תוירק שיא
 ,טֿפירש רעד ןוֿפ טסקעט רעקיטכיר רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טעמרַאּפ ןוֿפ טַײז
 .ןעלקיצ עשיֿפַארגילַאק טימ ךעלטַײד ןבירשעג ןעוועג זיא סָאװ

 ? טֿפירש עקיזָאד יד ןזעל וטסנָאק --

 רימ עכלעוו ,טֿפירש עשידִיי עטלַא יד זיא סָאד .טֿפירש יד ןעק ךיא ,ָאי --

 תועבטמ עשידִיי יד ףיוא ןעניֿפעג רימ עכלעוו ןוא ,עשינורמוש יד -- טנַײה ןֿפור
 רענעי ןוֿפ ןטנעמוקָאד עטלַא יד ןיא ךיוא ןוא שדקמ-תיב ןטייווצ ןוֿפ טַײצ רעד ןוֿפ
 ,טַײצ לקיטש ַא ןעמענ רימ ַײב טעוו סע : טֿפירש רעד ןוֿפ ב"א םעד ןעק ךיא .טַײצ
 .קיסילֿפ םיא ןזעל וצ ןַײז וצ טינעג ידּכ ,ב"א ןקיזָאד םעד ןרזחנַײא ךיז לעװ ךיא זיב

 טֿפירש יד רימ טסעוװו וד ןוא ,טנוװָא ןדעי ןַײרַא רימ וצ וטסמוק טציא ,טוג --
 טסָאה וד יװ ,טרָאװ ַײב טרָאװ בַאטשכוב ןיא ןוא טסַײג ןיא ַײרטעג ןשטַײטרַאֿפ
 .ןריואוושעגוצ רַימ סע

 ןייא רימ ביולרעד ,ייג ךיא רעדייא רָאנ !ןומגה ,ןעשעג לָאז ןליוו ןַײד --
 ןיא טקעדטנַא תוירק שיא הדוהי ןוֿפ םיֿבתּכ יד ,ןומגה ,ןילַא וטסָאה יצ :עגַארֿפ
 ? ןבָארגַאב ןעוועג ןענַײז ייז ואוו ,לייה רעד

 טשינ ךָאנ זיא טַײצ ןַײמ ,טשינ ךימ שרָאֿפ :טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא --

 | | .ןעמוקעג
 .ךערּפשעג סָאד טקַאהעגּפָא ןבָאה רימ

 וצ טּפירקסונַאמ םעד טייקכעלגעמ יד טָאהעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש טשרע
 לטַײז עטשרע סָאד .טנעמגַארֿפ ַא רָאנ זיא סע זַא ,ןעזעגנַײא ךיא בָאה ,ןרידוטש
 טימ ןבירשרַאֿפ ןוא טשיװרַאֿפ ױזַא ןעוועג ןענַײז ךעלטַײז עטשרע רָאּפ יד רעדָא
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 ןבָאה ייז .ןרעֿפיצטנַא וצ ייז ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ןבַאטשכוב עשיכירג
 .ןדָאירעּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןבירשעג ,ןטֿפירש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןרוּפש ןגָארטעג
 -רעד וצ ןעוועג רעווש זיא סע סָאװ ,ןצַאז עשיכירג ןענוֿפעג ךיוא ךיז ןבָאה סע
 ֿבתּכ עשיערבעה סָאד יצ ,ֿבתּכ ןשיערבעה םעד ףיוא ןבירשעג ןענַײז ייז יצ ,ןענעק
 טָאה די-ֿבתּכ רעד .עדנע רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןלעֿפ טזומעג טָאה ךיוא .ייז ףיוא
 םיא רעביא ןגָאלשעג ןוא ןסירעג ןעוועג ךיז ןטלָאװ סע יװ ,קורדנַײא ןַא טכַאמעג
 .ךיז ןשיוצ טלײטעגנַײא ןוא ייווצ ףיוא טלייטעצ סע ןבָאה ייז ,םידדצ ייווצ

 ,גנושרָאֿפ-לביב רעד וצ תוכַײש ַא ןבָאה עכלעוו ,ןלעווק עכעלטכישעג ערעזדנוא
 ןענַײז געט ערעזדנוא ןיא אקווד --- טרעקרַאֿפ ;טּפעשעגסיױא טשינ ןיטולחל ןענַײז
 תוזינג ןוֿפ ןעגנובָארגסיױא ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג ןעגנוקעדטנַא עקיטכיוו עַײג
 ןבָאה סָאװ ,טייקיטכיוו רעטרעהרעדמוא ןוֿפ ןלעווק ןענַײז סָאד .ןלוש עטלַא יב
 ןציטש יז זַא ,טציא זיב טניימעג ןבָאה רימ סָאװ ,תורעשה עסיוועג טקיטכערַאב
 ךיוא ןענַײז סעימומ עשיטּפיגע ןריזילַאנַא םַײב .תודוסי עוויטַאלוקעּפש ףיוא ךיז
 טימ ,ןסוריּפַאּפ ןרָאװעג ןענוֿפעג ןרעדנַא םעד ןוא טנוװַײל-לקיװ ןייא ןשיווצ
 עיונעג ךָאנ .ןלידָאקָארק עקיליה יד טלקיוועג ןבָאה םירצמ ימוטרח יד עכלעוו
 ןלייטכורב ןטלַאהטנַא ןסוריּפַאּפ יד זַא ,טלעטשעגסורַא ךיז טָאה ןעגנוכוזרעטנוא
 רענעקורט רעד עכלעוו ,ןטֿפירש עשילביב עקיטנַא ןוֿפ ןטינשּפָא ןצנַאג רעדָא
 עשיריס ןיא ןעגנוצעזרעביא סיוא ןענעק רימ .טרָאװַאבֿפױא טָאה ןטּפיגע ןוֿפ ןדָאב
 -ַאבמוא טציא זיב ןענַײז סָאװ ,ןטֿפירש עכלעזַא ךיוא ןכַארּפש עשיּפָאיטע רעדָא
 -ָאד סױרַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ זדנוא טגנערב םירצמ ןוֿפ ןדָאב רעד .ןעוועג טנַאק
 יז ןבָאה ייז ;עטיױט יד טױרטרַאֿפנָא ןבָאה תורוד עקיטַײצרַאֿפ יד סָאװ ,ןטנעמוק
 יז ןוא ,תסנּכהייּתב ןוא ןלוש ןוֿפ תוזינג ןיא טרָאװַאבֿפױא ,ןלייה ןיא ןבָארגַאב
 ןבָאה רימ סָאװ ,תוקֿפס ףיוא ןרעלק ןוא תודיח ןוא תודוס זדנוא רַאֿפ ןקעדטנַא
 .ןייגרעד טשינ לָאמ ןייק ייז ןלעװ רימ זַא ,טניימעג

 | :דייֿבתּכ סיקסמָאדַאיװ ןעוועג זיא ןימ ןבלעז םעד ןוֿפ
 -ַאיװ ןַאּפ םעד ןגעק ןרָאװעג טריֿפרַאֿפ ןענַײז סע סָאװ ,ןסעצָארּפ ליֿפ יד ףיוא

 ןַאּפ רעטנרעלעג רעד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ זיא ,ןטַאקיֿפיסלַאֿפ סיקסמָאד
 -ַאב ַא ןוֿפ גנוטײלגַאב רעד ןיא ןטּפיגע ןיא ןבירטעגמורַא גנַאל ןרָאי ךיז טָאה
 רָאסעֿפָארּפ רעד טָאה ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יו .רָאסעֿפָארּפ ןטמיר
 ןֿפָארטעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ) יקסמָאדַאיװ ןַאּפ םעד טימ ןעמַאזוצ
 ,ןטּפיגע ןיא ןעגנובָארגסיױא עשהֿבינג טכַאמעג ,(יניס גרַאב ןֿפױא רעטסיולק ַא ןיא
 גנומענרעטנוא ןַא רַאֿפ --- טכַאמ רעד ןוֿפ ןסיוו םעד ןָא ,עגיטסעלַאּפ ןיא ךיוא יו
 -כרודַא לָאמטסנעד זיא ןעגנוטַײצ יד רעביא .רעלדנעה-ןקיטנַא עשיניטנַאװעל ןוֿפ
 ןיא ןרוּפצ ןיא לייה-םירֿבק ַא ןיא טָאה רָאסעֿפָארּפ רעד זַא ,העידי ַא ןעגנַאגעג
 רעטעּפש .גנוטַײדַאב רעכעלטכישעג רעסיורג ןוֿפ די-ֿבתּכ ןטלַא ןַא טקעדטנַא לילג
 -סָאּפַא יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ טמַאטש דייֿבתּכ רעד זַא ,העידי ַא ןעמוקעג רעדיוו זיא
 -ָאד רעכעלטכישעג רעטשרע רעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,זיא סע ; ירצונה עושי ןוֿפ ןלָאט
 ןבעל םעד ןגעוו תועידי עטקעריד זדנוא טגנערב סָאװ ,טַײצ רענעי סיוא טנעמוק
 -ֿבתּכ םעד ןוֿפ ןעניישרעד םעד ףיוא טרַאװעג טָאה טלעװ-רעשרָאֿפ יד .עושי ןוֿפ
 זיא רָאסעֿפָארּפ רעטמירַאב רעד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןעמ זיא לָאמַא טימ רָאנ ,די
 ײצילָאּפ סנַאטלוס םעד .קשמד ןיא לעטָאה םעניילק ַא ןיא טיוט ןרָאװעג ןענוֿפעג
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 טָאה רָאסעֿפָארּפ רעד ןכלעוו טימ ,רעטיײלגַאב םעד טימ טריסערעטניא ךיז טָאה
 דלַאב ןרָאװעג ןדנואוושרַאֿפ זיא רענעי רעבָא ,טכַאמעג ןעגנובָארגסיױא יד ןעמַאזוצ
 - ,דייֿפתּכ רעטמירַאב רעד ךיוא -- םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טיוט סרָאסעֿפָארּפ ןכָאנ
 "נַאװעל יד .טרַאװעג קידלודעגמוא ױזַא טָאה טלעוו עטעדליבעג יד ןכלעוו ףיוא
 -סקע עשהֿבינג סרָאטעֿפָארּפ םעד טריסנַאניֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעבָא םירחוס עשיניט
 - טכַאמ יד ידּכ ,םוסריּפ ןסיורג .ַא ךַאז רעד ןבעג וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ,עיצידעּפ
 ,ןקיטנַא ןוֿפ לדנַאה-לגומש ןעמייהעג רעייז ןוֿפ ןרוּפש יד ףיוא ןעמוק טשינ לָאז
 ןוֿפ ןינע ןצנַאג םעד ןבָאה ייז .ןרעוו טֿפָארטשַאב גנערטש ןעק ןעמ ןכלעוו רַאֿפ
 זַא ,ןסייהעג טָאה סע ןוא ,םייחעג ןיא טקיטשרעד רעטיילגַאב םענעדנואושרַאֿפ
 -וטרח עשיטּפיגע עטלַא יד סָאװ טימ ,ףושיּכ ןוֿפ ןברָאטשעג זיא רָאסעֿפָארּפ רעד
 נָא םיא ,תודוס ערעייז טקעדטנַא טָאה רע סָאװ רעבירעד המקנ סיוא ,ןבָאה םימ
 .,טשינ ןעמ טסייוו ,ןרָאװעג זיא דייֿפתּכ םעד טימ סָאװ .טקעטשעג

 -וצוצ ןוא הרעשה עדעי ןכַאמ וצ ןוֿפ קירוצ ךיז טלַאה ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ |
 "יורג רענעי טימ תוכַײש זיא'ס עכלעוו יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןטנרעלעג םעד ןבַײרש
 םענעֿפרָאװרַאֿפ םעניילק םעד ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עידעגַארט רעמַאז

 רָאנ ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעד יו רָאטַאמַא ַאזַא רָאנ טשינ שטָאכ .קשמד ןוֿפ ןַאכ
 ךיז טלָאװ סע ןעוו ,טַאט ַאזַא ףיוא ןעוועג קִיעֿפ טלָאװ רעטנרעלעג רעדעי ךיוא
 רעבָא טייקיטכיוו רעד בילוצ .טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ךַאז רעד רַאֿפ טלדנַאהעג ןעוועג
 -רַאֿפ יד טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי זַא ,ןַײז הדומ רבחמ רעד זומ ןינע םעד ןוֿפ
 ייז ידּכ ,ןַײרַא טנעה ענַײז ןיא ןעמונעג רעטעלב-טעמרַאּפ עלוֿפתודוס עטלקנוט
 ןַא .רעדילג ענַײז עלַא ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא רעטיצ ַא םיא זיא ,ןרעֿפיצטנַא וצ
 -ֿבתּכ ןוֿפ לייט ַא טנעה ענַײד ןיא טסטלַאה וד/ :טגָאזעג םיא טָאה לוק ךעלרעניא
 ןוא ,"ןרוּפצ ןוֿפ לייה-םירֿבק רעד ןיא ןטלַאהַאב טָאה תוירק שיא הדוהי סָאװ ,די

 ...וצרעד ליֿפעג ןקיזָאד םעד טימ ןגיױצַאב ךיז בָאה ךיא

 ןוא טנעה סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא טּפירקסונַאמ רעד זיא ױזַא יוו
 ןַאּפ ןכלעוו ,דוס ַא טבַײלב סָאד -- ? ןוֿפרעד לייט ןרעדנַא ןטימ ןרָאװעג זיא סָאװ

 ןבעגּפָא ןֿפרַאדַאב טעװ ןוא ןַײרַא רֿבק ןיא ךיז טימ ןעמענטימ טעװ יקסמָאדַאיװ
 טשינ תוכַײש ןייק סע טָאה ןינע רעזדנוא וצ .רעטכיר ןטסכעה ןרַאֿפ ןובשחו ןיד
 ןלױהרַאֿפ זיא סָאװ סָאד; : ןשטנעמ עלַא ןוֿפ ןטסגולק םעד טימ ןגָאז ןלעוו רימ ןוא

 | ...לךָאנ טשינ שרָאֿפ ,ריד ןוֿפ

 ,ןײלַא דייֿבתּכ םעד ןדער ןזָאל וצ טַײצ רעבָא זיא סע
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2 
 תוירק שיא הדוהי ןוֿפ דייר יד

 ןשרָאֿפכָאנ ןוא ןריּפשסיױא ,ןשרָאֿפ טסלָאז וד ןוא, :ןבירשעג טייטש סע

 ןריּפשסיױא ,ןשרָאֿפ ןעמ זומ איֿבנ ןתמא םַײב ךיוא זַא ,ןעגנורדעג זיא -- *...טוג

 הדוהי ,הֿבשחמ ןייא ןוֿפ ןַאמ ןוא רֿבח רעַײא ,ךיא וט סָאד ןוא .טוג ןגערֿפכָאנ ןוא

 געוו ןוא סיֿפ ענַײז וצ ץיז ךיא ןוא טירט סניבר ןַײמ ךָאנ ייג ךיא ... תוירק שיא

 בָאה ךיא ןוא ,ענַײז גנואוט עדעי ךָאנ ריּפש ןוא סנַײז טרָאװ סעדעי טסעמ ןוא

 טימ ןדירֿפ ןיא זיא ץרַאה ןַײז רָאנ ,טנעה ענַײז ןיא סטכעלש ןייק ןענוֿפעג טשינ

 סע יוװ .ןגעוו סטָאג רַאֿפ ןענַײז ןעגנואוט ןוא ןעגנוטכַארט ענַײז עלַא ןוא ,טָאג ןַײז

 ריא טלָאז םיא רַאֿפ ,ןײגכָאנ ריא טלָאז טָאג רעַײא ,טָאג ךָאנ, :ןבירשעג טייטש

 טלָאז םיא ,ןרעה ריא טלָאז לוק ןַײז ,ןטיהּפָא ריא טלָאז תווצמ ענַײז ,ןבָאה ארומ

 " ...ןטֿפעהַאב ךיז ריא טלָאז םיא ןיא ןוא ןעניד ריא

 ןֿפורעגֿפױנוצ יבר רעזדנוא טָאה ,טלייטעגטימ ןיוש ךַײא בָאה ךיא יוװ ױזַא ןוא

 תווצמ יד טרעלקרעד ייז רַאֿפ טָאה ןוא טָאטש רעד רעטניה גרַאב ַא ףיוא קלָאֿפ ליֿפ

 רעדניק,, ןֿפורעגנָא ןרעוו ןלָאז ייז ידּכ ,ןוט וצ ןבָאה ייז סָאװ ,םיֿבוט םיׂשעמ ןוא

 -עג ליֿפ רעייז .למיה ןוֿפ ךַיײרגינעק םעד ןיא קלח ַא ןבָאה ןלָאז ייז ןוא ,*טָאג ןוֿפ

 ןרעה ןעמוקעג ךיוא ןענַײז רעבַײרש-ץעזעג ןוא רעשטַײטסױא:טֿפירש ןוא עטנרעל

 ןרוּפצ טָאטש רעסיורג רעד ןוֿפ ןוא לדגמ ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז ייז .דייר סניבר ןַײמ

 ןועמש טימ ,םימכח עריא טימ טנַאקַאב זיא סָאװ ,םיענ טָאטש רעד ןוֿפ וליֿפַא ןוא

 ןנח ןוא רעּפעט רעד היננח ןוא ןטרָאד ןוֿפ םישורּפ ליֿפ רעייז ךָאנ ןוא שורּפ םעד

 ןכלעוו ,ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ רעבעוו-ןטלעצעג רעד הנוי 'ר ןוא רעברַאג רעד

 -רֿפּכ ןוֿפ רעשטַײטסױא:טֿפירש ןוא עטנרעלעג עלַא טימ ,"ליבטמה; טֿפור ןעמ

 ןַײמ ןוא .גרַאב ןוֿפ סנסוֿפוצ טלמַאזרַאֿפ ןעוועג זיא קלָאֿפ ליֿפ רעייז ןוא --- םוחנ

 טֿפירש יד טגיילעגסיוא ייז רַאֿפ טָאה תרצנ טָאטש רעד ןוֿפ ףסוי ןב עושי 'ר יבר

 יד ,למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ רעצרעה ערעזדנוא טכַארבעג רעטנעענ טָאה ןוא

 ןוטעגּפָא ןרָאװעג זיא סע ; דייר ענַײז ןוֿפ ןעוועג הנהנ ןבָאה עטנרעלעג ןוא םינבר

 ןבָאה ייז .ןיבר ןַײמ ףיוא הלילח טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץרַאה רעייז ןוֿפ דשח רעדעי

 ןוֿפ זיא ,טוט ןוא טנרעל רע סָאװ ץלַא ןוא ,געוו סטָאג ןיא טייג רע זַא ,ןעזעג

 | .ןגעוו סטָאג

 ;יאמש זיוה םעד ךָאנ יבר ןַײמ טייג ןכַאז ליֿפ ןיא זַא ,ןַײז ןסיוו טלָאז ריא ןוא

 (םיוצ) גיס ןייא ,םינבר יד ןוֿפ ךרד םעד טיול ,טגייל ןוא רימחמ רעסיורג ַא זיא רע
 ןכַאז עלַא ןיא רע זיא ,לשמל ,ױזַא .טָאג ןוֿפ ןטרָאג םעד רעביא ןרעדנַא םעד ףיוא

 זַא ,טַײװ יױזַא טייג רע .רימחמ רעסיורג ַא ,בַײוװ ןוא ןַאמ ןשיװצ עגוג ןענַײז סָאװ

 טָאה וניבר השמ סָאװ ,בַײװ ןוא ןַאמ ןשיווצ תותירּכ-טג םעד לטֿבמ וליֿפַא זיא רע

 טָאה ץרַאה רעזדנוא ןוֿפ גנוּפָאטשרַאֿפ רעד בילוצ זַא ,טגָאז רע ןוא ,ןבעגעג זדנוא
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 ןענַײז רעשטַײטסיוא-ץעזעג ןוא םינבר יד ןכלעוו רַאֿפ --- ,ןוטעג וניבר השמ סָאד
 זַא ,טשטַײטעגסיױא סע ןבָאה ייז רעבָא .ךַאז רעקיזָאד רעד ןיא םיא טימ קלוחמ
 -עגֿפױא גנַאל ךיז טָאה יבר ןַײמ עכלעוו ןשיווצ ,םידיסח יד ַײב גהנמ ַא זיא סָאד
 -ַאב יוװ ,ןענַײז ייז ,ליבטמה ןנחוי 'ר ןוֿפ הרוּת טנרעלעג טרָאד טָאה ןוא ןטלַאה

 -עצ ייז זַא ,טַײװ ױזַא ןעייג ייז ןוֿפ ליֿפ ;הרהט תוכלה ןיא ןטיהענּפָא רעייז ,טנַאק
 םימכח יד סָאװ --- הנותח טשינרָאג ןבָאה ןוא היֿברו הירּפ ןוֿפ הווצמ יד ןרעטש
 ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,"אניט, יד ."םיטוש םידיסח; ןָא םעד בילוצ ייז ןֿפור
 -עג ןשָאלעגסיױוא דלַאב זיא ,ןינע ןקיזָאד םעד בילוצ ןיבר ןַײמ ףיוא ץרַאה רעייז
 סָאװ ,ןוחטב ןסיורג םעד רעביא ןוא תומימּת ןוא תוקדצ רעסיורג ןַײז ךרוד ןרָאװ
 ,רעשל ןיא רָאג זיא םלוע לש ונובר ןיא ןוחטב ןַײז .למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ טָאה רע

 ןוא, ," .. .זדלעֿפ ןַײמ זיא טָאג; :טגָאזעג טָאה םולשה וילע ךלמה דוד יוװ ױזַא --

 רַאֿפ ארומ ןייק טשינ ךיא בָאה ,טיוט ןוֿפ ןטָאש ןיא ןייג לעװ ךיא ןעוו וליֿפַא
 טסייה ,ןלױֿפַאב זדנוא טָאה וניבר השמ יו ןוא ,"רימ טימ טסיב וד לַײװ ,סטכעלש
 ךיז ןלָאז רימ; ןוא ,"למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ רעדניקפ : ןַײז ךיוא זדנוא רע
 קיבעגכָאנ ןוא קידמערַאברעד זיא רע יו ױזַא ןוא םיׂשעמ ענַײז ןיא ןטֿפעהַאב
 יד רעביא ןענעגער טזָאל ןוא עטוג ןוא עטכעלש יד ףיוא ןוז ןַײז ןענַיײש טזָאל ןוא
 ,יד ןשטנעב ,דנַײֿפ ערעזדנוא ןביל רימ ןלָאז ױזַא ,עטכערעגמוא ןוא עטכערעג
 -ַאב סָאװ ,יד רַאֿפ ןטעב ןוא ,זדנוא ןסַאה סָאװ ,יד ןוט סטוג ,זדנוא ןטלעש סָאװ
 יד יו ? תוקדצ ַאזַא טרעהעג סע טָאה רעוו -- ."זדנוא ןֿפדור ןוא זדנוא ןקידייל
 יװ -- ,דרע רעד ףיוא רעדניק יד יו ןוא ןַײז זדנוא רע טסייה למיה ןיא םיכָאלמ
 -נָא טָאה רע וליֿפַא ןעוו ןוא ."זוע תדסי םיקנויו םיללוע יּפמ; : טייטש קוסּפ ןיא

 תוקדצ רלַײא ביוא; : טגָאזעג ןוא םישורּפ יד ןוֿפ דוֿבּכ םעד דייר ענַײז ןיא טרירעג
 ריא טעוװ ױזַא ,םישורּפ ןוא םירֿפוס יד ןוֿפ תוקדצ יד יו ןַײז רעסעב טשינ טעװ
 לחומ םיא עלַא סע ייז ןבָאה -- ,"םימש תוכלמ םעד ןיא ןעמוקנַײרַא טשינ סיוועג
 םיׂשעמ יד ןעוט סָאװ ,םישורּפ עשלַאֿפ יד טניימעג רָאנ טָאה רע לַײװ ,ןעוועג
 ןגיוא סנשטנעמ םעד ןטישרַאֿפ עכלעוו ןוא סחנּפ יו רכׂש ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ירמז ןוֿפ

 רעד ןוֿפ דוסי ןֿפױא ,םישורּפ יד יוװ ,ךיוא רע טייטש ןיילַא .טײקמורֿפ רעייז טימ
 דרע יד ןוא למיה רעד זיב/ :טרזחעגרעביא לָאמ ליֿפ ןיוש סע טָאה רע יוװ ,הרוּת
 הרוּת רעד ןוֿפ טקנוּפ רעניילק ַא רעדָא "דוי; ןייא ןייק טעװ ,ןײגרַאֿפ טשינ ןלעוו
 רָאנ ,רימחמ ַא רע זיא ערעדנַא ןיא ,ליקמ ַא רע זיא ןכַאז ליֿפ ןיא ."ןײגרַאֿפ טשינ
 יו רע טנרעל ,הרוּת עצנַאג יד רעבָא .ץרַאה עטוג סָאד םיא ַײב זיא רקיע רעד
 ןשטנעמ יד זַא ,טשינ טליוו ריא סָאװ סָאד, --- ורֿבחל םדָא ןיב רָאנ זיא ,ןקזה ללה

 סָאװ .רקיע רעד זיא סָאד םערָאװ ."ייז וצ עבלעז סָאד טשינ ךיוא טוט ,ןוט ךַײא ןלָאז

 רענייק זַא ,טײקנטלַאהַאב ןיא ,תועינצ סיורג ןיא ןַײז סע זומ ,םוקמל םדָא ןיב ךייש
 ןַיײד שַאװ ןוא ּפָאק ןַײד בלַאז ױזַא ,ןטסַאֿפ טסוט וד ןעוו; ,ןוֿפרעד ןסיוו טשינ לָאז
 ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײד טרעַײנ ,טסַאֿפ וד זַא ןעזנָא טשינ ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,םינּפ
 ."ךעלטנֿפע ןלָאצַאב ריד טעװ ,שינעגרָאברַאֿפ ןיא טעז סָאװ

 וצ זיא ליואוו ןוא ,דייר עקיזָאד יד טדערעג טָאה סָאװ ,ליומ םעד וצ ליואוו
 ַא ןוא רערעל ַא סָאװ ,לארׂשי וצ זיא ליואוו .טרעהעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןרעיוא יד
 -נערבוצקירוצ םיא ידּכ ,געט ערעזדנוא ןיא םיא ןשיווצ ןענַאטשעגֿפױא זיא איֿבנ
 ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײז וצ ןעג
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 טזָאלעג דייר ענַײז בָאה ךיא .ערעל ןַײז טימ ןַײז ךירַאמ טשינ גנַאל לעװ ךיא

 ריא ןוא ,רעצירק םעד הנינח רעבַײרש םעד ךרוד סױרַא ליומ ןַײז ןוֿפ ןבַײרשּפָא
 ךיא .טָאג ןַײז טימ ןיבר ןַײמ ןוֿפ ץרַאה סָאד זיא סע םולש יװ ,ןעז םעד ןוֿפ טעװ
 וצ ןעמוקעג ןענַײז דייר סניבר ןוֿפ ןטימ ןיא ךָאנ זַא ,ןבעג ןסיוו וצ רָאנ ךַײא ליוו
 טלמַאזרַאֿפ טרָאד ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,סרעבַײרש ןוא עטנרעלעג ,םימכח עלַא םיא
 ןיגַאב וצ ךיז זיא ןיד רעד יו ױזַא ,ןבעגעגּפָא דוֿבּכ סיורג ןיבר ןַײמ ןבָאה ןוא
 ןוא .םולש ןַײז ךָאנ טשרָאֿפעג ןבָאה ןוא ,רערעל ַא ןוא םכח דימלּת ןסיורג ַא טימ
 ,רעטרעוו יד ןעקנירט ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןציז רימ סָאװ ,םידימלּת ענַײז ,רימ ךיוא
 ןיבר רעזדנוא ןוֿפ הלודג רעד ךרוד רימ ןענַײז ,ליומ ןַײז ןוֿפ סיױרַא ןעייג סָאװ
 ןַײז ןוא ,עטנרעלעג ןוא םימכח עלַא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג ןביוהרעד רעייז
 םימכח עלַא ןוא שורּפ רעד ןועמש 'ר ןוא .זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג ךיוא זיא דוֿבּכ
 ,ןטעבעג ןיבר רעזדנוא ןבָאה ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םיענ ןוֿפ םירֿפוס ןוא
 םעד ןיא ןעמַאזוצ ייז טימ ןציז לָאז רע ידּכ ,םיענ טָאטש רעד ןיא ןעמוק לָאז רע זַא
 ןעמוק לָאז רע ןוא ןסיוו ןוֿפ לַאװק ןַײז ןטײרּפשרַאֿפ לָאז רע ןוא הרוּת ןוֿפ טלעצעג
 טָאה יבר רעזדנוא סָאװ --- ,טיורב סָאד ייז טימ ןכערב ןוא ןקלַאב רעייז רעטנוא
 סיורג טימ ןיבר רעזדנוא ןוֿפ טדײשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןוא .טגָאזעגוצ ייז ךיוא סע
 'ר ןוא ,םיא טימ טסַײג ןייא ןיא ןענַײז ייז לַײװ רַאֿפרעד ,טײקיצרַאה ןוא עביל
 -קירוצ ןענַײז ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,עטנרעלעג יד ןוא שורּפ רעד ןועמש
 .ןַילרַא טָאטש ןיא ןעגנַאגעג

 טָאה רע ואוו ,גרַאב םעד טזָאלרַאֿפ טָאה יבר רעזדנוא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ױזַא ,ןַלרַא טָאטש ןיא ןייגקירוצ טלָאװעג ןוא ,טקידערּפעג טָאג ןוֿפ טרָאװ סָאד
 ןועמש ןוֿפ זיוה ןיא ןעגנַאגעגטימ םיא טימ ןוא טלגנירעגמורַא קלָאֿפ ליֿפ םיא טָאה
 קלָאֿפ ןשיווצ ןעוועג ךיוא ןענַײז סע ןוא .טניואוו יבר רעזדנוא ואוו ,רעשיֿפ םעד
 רַאֿפ .רעטסַײג עטכעלש ןוֿפ ןסעזַאב ןעוועג ןענַײז סָאװ עכלעזַא ליֿפ ,עקנַארק ליֿפ
 ןשטנעמ ןוא טַײל עקנַארק טרַאװעגּפָא ןיוש םיא ןבָאה ןועמש ןוֿפ זיוה םעד
 ןבָאה ייז ןוא ,רעדנואוו ענַײז ןוֿפ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,רעטימעג ענעכָארבעצ טימ
 ,הנעשוה; : םיא וצ ןֿפורעג ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא טסגנַא סיורג ןיא
 לָאמַא סָאװ טרעמעג ךיז ןבָאה ענעסעזַאב יד טימ עקנַארק יד ןוא ."!זדנוא ףלעה
 יד םערָאװ ,טירט ןייא ןייק ןכַאמ טנָאקעג טשינ טָאה יבר רעזדנוא זַא ױזַא ,רעמ
 טמיושעג טָאה סָאװ ,םי רעקידמערוטש ַא יװ טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה םירוסי
 -ָאלשעג ליֿפ רעייז ןוא קלָאֿפ ליֿפ רעייז ןעוועג זיא סע םערָאװ .סיֿפ ענַײז וצ

 רעדנואוו יד קידנרעה ,םוחנירֿפּכ ןייק ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,םירוסי טימ ענעג |
 ןַײּפ יד בילוצ ץרַאה ןַײז ןעמונעגמורַא טָאה תונמחר סיורג ַא ןוא .טוט רע סָאװ
 לייט ,טלייהעג רע טָאה ייז ןוֿפ ליֿפ ןוא ,ליֿפ ױזַא ןענַײז ייז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ
 רע סָאװ דייר יד ןוֿפ ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא רע זיב ,טסיירטעג רע טָאה יז ןוֿפ
 -קעװַא ךיז קלָאֿפ ןוֿפ גנַארדעג םעד בילוצ טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא טדערעג טָאה
 ןַײז ןסע וליֿפַא רעדָא ,ליטש רעד ןיא ןוט הליֿפּת רעדָא לַײװ ַא ןעור ןוא ןצעז
 ױזַא .םיא ןוֿפ ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ טָאה קלָאֿפ סָאד םערָאװ ,החונמב טיורב
 םוצ םיא טכַארבעג ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ןעמונעגקעוַא םיא רעשיֿפ רעד ןועמש טָאה
 ,ףיש-רעשיֿפ ןַײז טַאהעג טָאה רע ואוו ,רסונג םי ןוֿפ גערב
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 רע טָאה ףיש רעד ףיוא טרָאד ןוא ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז ,םידימלּת ענַײז ,רימ
 .ןועמש ןוא .טיורב-טנווָא ןַײז זדנוא טימ ןסעגעג ןוא טכירעגּפָא הליֿפּת-טנוװָא ןַײז
 טימ םיא טקעדעגוצ ןוא ףיש רעד ןוֿפ ןטרָאב םעד ףיוא טגײלעגקעװַא םיא טָאה
 יד טורעג טָאה יבר רעזדנוא ןוא .טכַאנ רעד ןוֿפ טלעק רעד רַאֿפ דיילק םעד
 ןענַײז ,םידימלּת יד ,רימ ןוא ,טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ רענױל-גָאט ַא יו טכַאנ
 רעד ןיא טסורב ןַײז ןוֿפ םעטָא םעד ןטיהעג ןבָאה רימ ןוא םיא םורַא ןסעזעג
 | ,טכַאנ רעד ןוֿפ שינעֿפיט

 ךיז טָאה ,ןעיורג וצ ןביוהעגנָא טָאה ןרעטשנגרָאמ רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ,גערב ַא וצ טריֿפעגוצ זדנוא טָאה ןועמש ןוא ףָאלש ןוֿפ טרעדעֿפעג יבר רעזדנוא
 רעד; ןֿפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעמייב-ןטריבלייא ןוֿפ דלעֿפ ַא ןעוועג זיא סע ואוו
 -עגסורַא רימ ןענַײז ןטרָאד ,תוכלמ וצ טרעהעג טָאה סע לַײװ ,"גינעק ןוֿפ רעקַא
 .רסונג םי ןיא ןעמונעג הליֿבט-ןגרָאמ רעזדנוא ןבָאה רימ ןוא גערב ןֿפױא ןעגנַאג
 סָאד ןעמונעגסױרַא ןבָאה םידימלּת יד ןוא .עמש:-תאירק טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא
 "עג ןוא טעבעג רעזדנוא טגָאזעג ןבָאה רימ ,לטניב ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,טיורב
 ,טיורב-ןגרָאמ רעזדנוא ןסעג

 ערעדנַא יד יו טשינ זיא רע : ױזַא זיא יבר רעזדנוא ןוֿפ ץכעריֿפ סָאד ןוא

 ןטײרּפשרַאֿפ ןוא הכלה רעד ןוֿפ ןלייא ריֿפ יד ןיא רָאנ ןבעל עכלעוו ,עטנרעלעג

 ערעייז וצ ןציז סָאװ ,םידימלּת ערעייז ןשיווצ םישרדמ-יּתב יד ןיא הרוּת רעייז

 ףיוא טלעטשעגסיױרַא זיא סָאװ ,לַאװק רעקידנגָאלש ַא יו זיא יבר ןַײמ רָאנ ,סיֿפ

 ןּפעש ןוא םיא וצ ןעמוקוצ ןָאק ,ךרודַא טייג סָאװ ,רענייא רעדעי ןוא ,ןגעוו יד

 זיא ןוא קלָאֿפ ןטסָארּפ ןשיווצ םורָא טייג יבר ןַײמ .ןרעסַאװ עקידעבעל ענַײז ןוֿפ

 סע ואוו ,טרָאּפ םוצ סױרַא רע טייג געטנכָאװ יד ןיא .געוו ןטוג ןֿפױא ךירדמ ייז

 יד ןָא ןדָאל סע ןוא שיֿפ ענעגנַאֿפעג יד טימ ןצענ יד סרעשיֿפ יד ןַײרַא ןעגנערב

 ,טלמַאזרַאֿפ טרָאד קידנעטש זיא קלָאֿפ ליֿפ ,ןֿפיש יד ףיוא תורוחס יד רעגערט

 םירחוס יד ןֿפױקרַאֿפ וצ ףיונוצ ןיהַא טרָאד ךיז טמוק דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ סָאד לַײװ

 ןוא טַײל יד ןשיוװצ יבר רעזדנוא טייטש טרָאד ןוא .טנעה ערעייז ןוֿפ טעברַא יד

 ןעמעוו ןוא ,ייז טלײצרַאֿפ רע סָאװ ,םילשמ ענייש ךרוד םימש תוכלמ ןוֿפ יז טנרעל

 רע טמוק תבש .קנערק ַא ןוֿפ טלייה רע ןעמעוו ןוא טרָאװ טוג ַא טימ טסיירט רע

 .טשינ לָאמַא ןוא הרוּת רעד ןוֿפ קוסּפ ַא ףיוא רע טנשרד לָאמַא .תסנּכה-תיב ןיא

 ןַײז יבר רעד טײרּפשרַאֿפ ןיילַא םוחנ-רֿפּכ טָאטש רעד ןיא זיולב טשינ רעבָא

 ןוא רעֿפרעד יד רעביא זדנוא טריֿפ ןוא סױרַא ךיוא זדנוא טמענ רע רָאנ ,הרוּת

 ןוא שטנעמ רעקידתועינצ רעד טבעל סע יװ ,זדנוא טזַײװַאב ןוא םורַא ךעלטעטש

 טָאטש ןיא ןעמוק רימ ןעוו ,לָאמ טֿפָא יז ןוֿפ ןעמענּפָארַא רסומ ַא זדנוא ךיז טסייה

 טימ ּפָארַא ךיז טזָאל למיה רעד ןוא ןגעקטנַא טכַאנ יד ןיוש זדנוא טמוק ,ןַײרַא

 סע ואוו ,ךיור רעד ףיוא טייג ךעלזַײה יד ןוֿפ ןוא ,דרע רעד רעביא ןוחטב סיורג

 םייהַא טמוק שטנעמ רעד ןוא ,ןַאמ-סטעברַא ןוֿפ טיורב עטנידרַאֿפ סָאד ךיז טקַאב

 טימ בַײװ סָאד ּפָא םיא טרַאװ סע ןוא ,זיוה ןַײז וצ טעברַא ןַײז ןוֿפ רעדָא דלעֿפ ןוֿפ

 טמוק יבר רעד זַא ןוא .זיוה ןַײז ןוֿפ לעוש רעד ףיוא טנַאה רעד ןיא ּפמָאל םעד

 טרעַײנ ,טַײל עטנרעלעג יד וצ שרדמה תיב ןיא טשינ רע טייג ,ןַײרַא טָאטש ןיא

 יײב ןַאמערָא ןַא יו קעװַא ךיז טלעטש רע ,ןַײרַא ןבוטש יד ןיא טַײל יד וצ טייג רע
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 ,ךיז טימ םולש םעד טגנערב רע ןוא .ןַײרַא בוטש ןיא םיא טעב ןעמ זיב ,ריט רעד

 םעד ןוֿפ טיורב סָאד טַײל יד טימ קעװַא ךיז טצעז ןוא זיוה סָאד טשטנעב רע

 ןכָאנ ןוא .ןַאמ ןרַאֿפ בַײװ סָאד טביול ןוא הכרב ַא רעבירעד טגָאז ,ןסע וצ ןַאמערָא

 רעדעי ןוא ,ןענרעל םעד ןוֿפ ייז טגערֿפ ןוא ךיז וצ ףיונוצ רעדניק יד רע טֿפור ןסע

 ךיז ןלָאז סע, :יײז טשניוו ןוא רעדניק יד טשטנעב רע .קוסּפ ןַײז םיא טגָאז דניק

 רעד ןוֿפ לעווש רעד ףיוא ןציז סרעטומ יד ןוא .?!לארׂשי ןיא ריא יו עכלעזַא ןרעמ

 יז טכַאמ ןוא ךיוב רעייז ןוֿפ טכורֿפ יד טמיר יבר רעד יו ,ןרעה ייז ןעוו ןוא ,ריט

 ,שרעדנַא טשינ זַא ,רערעדנַא רעד וצ ענייא טגָאז ױזַא ,רענעמ יד רַאֿפ טבילַאב

 ,בוטש ןיא טימ םולש םעד ךיז טימ טגנערב רע ;ןַאמ רעכעלטעג ַא זיא סָאד רָאנ

 טיוא ךיז טגערֿפ ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב רע טציז רענעמ יד טימ ךיוא ןוא

 רעייז םיא טייג טיונ רעייז ןוא ןגרָאז ערעייז ןוֿפ טסייו רע ,םינינע ערעייז ףיוא

 טרָאװ טוג ַא טימ ןרעדנַא ןַא ןוא ףוג םעד האוֿפר ַא טימ רע טלייה םענייא ןוא ,ןָא

 ,טנעָאנ זיא העושי יד זַא ,ייז טלײצרַאֿפ ןוא ןעמעלַא ייז טסיירט רע ןוא .המשנ יד

 ,יד ןעגנַאֿפמע וצ טיירג ןעייטש ןוא ןֿפָא ןיוש ןענַײז םימש תוכלמ ןוֿפ ןרעיוט יד

 ענייש ןוא םילשמ טימ דייר ענַײז טביױלגַאב רע ןוא .ןעמוקנַײרַא ייז ןיא ןליוו סָאװ

 ,רעגעלעג ןייא ףיוא ,טעב ןייא ןיא טַײל עקיזָאד יד טימ ןקיטכעג רימ ןוא .רעטרעוו

 -מוא רַאֿפ ץראה-םע ןַא ןוֿפ טעב סָאד ןטלַאה סָאװ ,עטגרעלעג ערעדנַא יד יו טשינ

 "לייט ןוא ,ןַײרַא דלעֿפ ןיא טַײל יד טימ יבר ןַײמ ךיז טרעדעֿפ סנגרָאמוצ ןוא ,ןייר

 ַא טימ ּפָא זיולב רע טקנַאד לָאמלייט ןוא טימ טעברַא רעד ןיא רע טֿפלעה לָאמ

 לָאמ טייווצ ַא ןעמוק רימ ןעוו ,זיא סע ןוא .רעגעלטכַאנ ןוא טיורב םעד רַאֿפ הכרב

 ןעייטש רעבַײוװ יד ןוא ןגעקטנַא טַײל יד ןיוש זדנוא ןעייג יױזַא ,טרָא םעד ףיוא

 יבר רעד לָאז זדנוא וצ; :ןיבר םוצ ןֿפור ןוא ןריט ערעייז ןוֿפ ןלעוװש יד ףיוא

 זיוה ןַײמ ידּכ ,ןגײלרעדינַא ּפָאק ןַײז יבר רעד לָאז ןקלַאב ןַײמ רעטנוא ,ןרעקּפָא

 -טנַא זדנוא ןעמוק רעדניק יד ךיוא ןוא ."ןגעװטענַײז ןוֿפ ןרעו טשטנעבעג לָאז

 ןוא דיילק ןַײז ַײב ןָא ךיז ןּפַאכ ןוא ןיבר רעזדנוא םורַא ןעלגניר ןוא ןֿפױלוצנגעק

 זיא סע ןוא ,שרדמ-תיב ןיא טנַײה טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ,םיקוסּפ יד םיא ןגָאז

 ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ ןבַײרטּפָא יז ןוא ןעַײרשנָא רעדניק יד ףיוא ןליוו רימ ןעוו

 וצ םערָאװ ,רימ וצ ןעמוק רעדניק יד טזָאל, :ןדנוא וצ טגָאז ןוא טשינ רע טזָאל

 ,טרָא ןוֿפ רעדניק יד טימ ןעגנַאהַאב ױזַא ןוא .?טָאג ןוֿפ תוכלמ סָאד רעהעג ייז

 ;ןֿפור ןוא ןגעקטנַא םיא ןעמוק רענעמ יד ןוא ,ןַײרַא טָאטש ןיא רע טמוק

 | ! טָאג ןוֿפ רעטשטנעבעג ,םוק ,םוק ---

 ' זיוה ןיא ייז ןוֿפ םענייא ַײב ףיונוצ טרָא ןוֿפ טַײל עלַא ךיז ןעמוק טנוװָא ןיא

 ןוא יז טימ ךיז טצעז יבר רעד ןוא .ךיז טימ ןּפמָאל יד ןעגנערב ןוא ףיוה ןיא רעדָא

 ךיז ןרעק טַײל יד ןוא ,םימש תוכלמ ןוֿפ יז טלייצרעד ןוא ייז טימ טיורב טכערב

 דנַאל ןרעביא למיוב רעטוג יװ טרעװ ןעמָאנ סניבר םעד ןוא .טָאג וצ קירוצ

 .טײרפשרַאֿפ

11 

 בוטש ןיא ןציז וצ טקיליװַאב יבר ןַײמ טָאה ,טָאטש רעד ןיא ,םוחנ רּפּכ ןיא
 םוצ סױרַא רע טייג גָאטַײב .לביטש-ךַאד ןֿפױא רעגיווש סהנוי-רב ןועמש ןוֿפ
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 -ֿפױא ךַײא בָאה ךיא יו ,דייר יד ןענרעל וצ ידּכ ,טָאטש רעד ןוֿפ ןֿפַאה
 .ןבירשעג

 סָאװ ,לקירב םַײב סכומ ַא ןוֿפ לדַײב ַא טייטש םוחנ רֿפכ ןוֿפ ןֿפַאה םַײב
 סָאװ רענייא רעדעי ןוא ,סכומ רעד יול טציז לדַײב םעד ןיא .גערב םוצ טריֿפ
 ןוֿפ סױרַא טריֿפ רעדָא ןַײרַא ןֿפַאה םעד ןיא דרע ןַײז ןוֿפ טכורֿפ יד טגנערב
 סױרַא טקעטש סכומ רעד .ןײגכרודַא לקירב םעד ךרוד זומ ,ןטכורֿפ יד ןֿפַאה
 ןַײז ףיוא זיא תוכלמ ןוֿפ לדליש סָאד ןוא ,טנַאה יד סיוא טלעטש ןוא ּפָאק ןַײז
 לטַײב רעד .סמ ףיוא ןמאנ ַא זיא רע זַא ,טלייצרעד לדליש עקיזָאד סָאד .טסורב
 רע טנֿפע ןַאד ,סמ ןַײז םיא טלָאצַאב רענייא רעדעי ןוא ,לטרַאג ןַײז ןיא טקעטש
 ןעמ ביוא .הרוחס רעד טימ ןַאמ םעד ךרוד טזָאל ןוא לקירב םוצ לריט סָאד
 .ןײגכרודַא טשינ רע טזָאל ,סמ םעד טשינ םיא טלָאצַאב

 .לארשי ןיא ןשטנעמ עקידניז רַאֿפ ןטלַאהעג ןרעוו םיסכומ יד ןוא
 ןעוו ,לָאמ סעדעי .םיסכומ ערעדנַא יד יו שרעדנַא רעבָא זיא יול סכומ רעד

 ןדער וצ ןוא ןֿפַאה םוצ ןעמוקוצוצ ידּכ ,לקירב סָאד ךרודַא טייג יבר רעזדנוא
 ,םיא רַאֿפ ךיז טגײברַאֿפ ןוא טרָא ןַײז ןוֿפ ףיוא ךיז רע טלעטש ,טַײל יד וצ

 טָאה סכומ ןוֿפ קילבנָא רעד ןוא .ןקוק וצ ןַײרַא םינּפ ןיא ןיבר םעד ךיז טמעש
 תובשחמ טכַארט רע ןוא םישעמ ענַײז ףיוא הטרח טָאה רע זַא ,טגָאזעג תודע
 ןעוו ,לָאמ רעדעי םערָאװ .געוו ןשידִיי ןֿפיױא ךיז ןרעקוצמוא ץרַאה ןייז ןיא

 ןַײז ןיא ןסעזעג סכומ רעד זיא ,ןֿפַאה ןוֿפ טַײל יד וצ טדערעג טָאה יבר רעד
 טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןוא ,טנַאה רעד ףיוא ּפָאק ןַײז טימ טנעלעגנָא ,לדַײב
 ןוא .תובשחמ ליֿפ טכַארטעג ןוא דרָאב רעסיורג ןַײז ןוֿפ רָאה יד ןגיוצעג ךיז
 -ֿפיױא ךיז רע טָאה ױזַא ,לדַײב ןַײז ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא יבר רעד ןעוו ,לָאמנייא

 רע ןוא השקב ןוא הטרח ןוֿפ קילב ַא טימ ןיבר םעד טקוקעגנָא ןוא טלעטשעג
 : םיא וצ טגָאזעג טָאה

 "רעד ,ןָא טסגָאז וד סָאװ ,גָאט רערַאבטכרוֿפ ,רעסיורג רעד זַא ,סייוו ךיא --
 -סױרַא ףָאש ַא יוװ ,ןבַײלב ןסיורד ןוֿפ לעװ ךיא ןוא ןָא טמוק ןוא ךיז טרעטנענ

 ...עדַאטס רעד ןוֿפ ןסיוטשעג
 :טגָאזעג ןוא טנַאה יד םיא ףיוא טגײלעגֿפױרַא יבר רעד טָאה

 ,"רעצרעה עקידהענכה יד וצ טנעָאנ ןיא טָאג; :ןבירשעג טייטש סע --
 בייה .םישעמ ענַײד ףיוא הטרח טסָאה וד זַא ,ךיא ןעקרעד םינּפ ןַײד ןיא ןוא
 !רימ טימ םוק ןוא ףיוא ךיד

 -כָאנ זיא ןוא ךיז ןבױהעגֿפױא ןוא לדַײב ןַײז טזָאלרַאֿפ טָאה סכומ רעד ןוא
 .ןיבר רעזדנוא ןעגנַאגעג

 :סכומ םעד יול טגערֿפעג יבר רעד טָאה
 ?!ןדִיי ַײב וד יו עכלעזַא ליֿפ ָאד ןענַײז --

 ;ןיבר םוצ טגָאזעג טָאה סכומ רעד ןוא

 ןוֿפ ןסױטשעגסױרַא ןענַײז עכלעוו ,טָאטש ןיא טַײל ליֿפ ָאד ןענַײז סע --
 ךיא ןוא םוק ,ךיד טעב ךיא .עקידניז רַאֿפ זדנוא טלַאה ןעמ לַײװ ,ךיא יו לארשי
 "עג טסיירטעג ןיב ךיא יו ,ןרעוו טסיירטעג ןלָאז ייז ידּכ ,ייז וצ ןריֿפ ךיד לעו
 .ריד ןוֿפ ןרָאװ

 :טגָאזעג יבר רעד טָאה
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 ףיז וצ ךימ גנערב --
 ַא ןיבר םעד רַאֿפ סכומ רעד יול טָאה ,טנװָא רעד ןלַאֿפעגוצ זיא סע ןעוו

 ןיא טַײל עקידניז ןוא םיסכומ ליֿפ טלמַאזעגנַײא טָאה רע ןוא ,טכַאמעג הדועס
 ןעוועג ןענייז סע .לארשי-להק ןיא טשינ ןעמוק סָאװ עכלעזַא ,ןײרַא בוטש ןַײז
 זיא ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןוא ןדַיײקֿפס ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טַײל ייז ןשיווצ
 ןוא ,םירזממ ןַײז וצ טכַאדרַאֿפ ןיא ןעייטש ייז לַיַלוו ,ייז טימ ךדשמ טשינ ךיז
 סָאװ ,רעּפַאכךבױט ןגעו יד ףיוא םינלזג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ערעדנא ךיוא
 עכלעוו ,תוכלמ וצ ןדִיי ןרסמרַאֿפ סָאװ ,עכלעזַא וליֿפַא ןוא ,תודעל לוסּפ ןענייז
 ןריֿפ סָאװ ,תונוז ןעױרֿפ עטקיטכעדרַאֿפ ןוא ,שיֿפ ַא יו ןסַײרעצ ףרַאד ןעמ
 ןייא יב ייז טימ טצעזעג ךיז טָאה יבר רעד ןוא ,רשיה ךרד ןוֿפ רענעמ ּפָארַא
 זיא סע .ןרבח ייז טימ ךיז ןוא ייז טימ ןצעז ךיז זדנוא ךיוא ןסייהעג ןוא שיט
 -ידימלּת יד ,רימ ןוא ,ףוס-םי תעירק יװ ךַאז יד ןריֿפוצסיױא רעווש ןעוועג רימ
 רעבָא ןעװעג בהזה לגע םַײב ןטלָאװ רימ יװ ,:;ברעד טליֿפעג ןבָאה ,םימכח
 ענייז עלַא ןבָאה רימ ןוא זדנוא ףיוא ןגעלעג רעווש זיא ןיבר ןוֿפ טנַאה יד
 "עג ןוא טיורב סָאד ןכָארבעג טַײל יד טימ ןבָאה רימ ןוא ,טריֿפעגסיױא ןטָאבעג
 טעבעג ןַײז טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ זיולב טרעַײנ ,טייהרענעשַאוװעגמוא ןסעג
 ןוא ןענַאטשעג זיא הנויירב ןועמש .טכַאמעג הכרב ַא טיורב םעד רעביא ןוא
 טשינ זיִא ייז רַאֿפ .ידבז רעדירב יד ךיוא יוזא ,םיסכומ יד ןעוועג שמשמ טָאה
 | יי .ךַאז יד ןעוועג רעווש

 טסיירטעג ייז ןוֿפ סרעדנוזַאב םענייא ןדעי ןוא ייז וצ טדערעג טָאה יבר רעד ןוא
 ןעניוועג וצ ידּכ ,ןוט וצ ןבָאה ייז סָאװ ייז טגָאזעג ,ןעוועג בטומל ריזחמ ןוא
 :טגָאזעג ןבָאה ןוא דייר ענַײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא .ןבעל עקיבייא סָאד
 "!שמשנו השענ;

 :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה טַײל יד ןוא
 ןסױטשרַאֿפ ? דערעג רעטרעוו-טסיירט עכלעזַא זדנוא וצ ךָאנ טָאה רעוו --

 רעד ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא ןוא -- ךיז ןוֿפ עטנרעלעג יד טָאהעג זדנוא ןבָאה
 ןַײז וצ זדנוא טמענ ןוא טמוק ָאד רעד ,טעז ןוא .טָאטש ַא ןוֿפ םיערוצמ יו הנחמ
 .ןוז ןטבילעג ןַײז רעטָאֿפ ַא יו -- וצ םעזוב

 ןשיװצ טלעטשעג םיא טָאה ןוא סכומ םעד יול ןעמונעג טָאה יבר רעד .ןוא
 ;זדנוא וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טנעה ענַײז םיא ףיוא ןעוועג ךמוס טָאה ןוא זדנֹוא
 ןיא רעטָאֿפ ןַײז וצ ןוז ַא ןוא ךַײא וצ רעדורב ַא ןַײז רע לָאז ןָא לָאמ טנַײה ןוֿפ,
 "!למיה

 ןוא ?סכומ ַא וצ ןייז רימ ןלָאז רעדורב ַא :ךַאז יד השק ןעוועג זיא זדנוא ןוא
 ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ זיא טציא זיב םערָאװ ?ןרבח ךיז רימ ןלָאז תונוז טימ
 | | .ןיבר ַא ןוֿפ ןַײז דימלּת ַא לָאז רעקידניז ַא זַא ,לארשי ןיא

 זדנוא וצ רע טָאה ,ױזַא ךיז ןרעדנואוו רימ יװ ,ןעזעג טָאה יבר רעד ןעוו
 , :טגָאזעג
 סייה ךיא יו טשינ טוט ריא ןוא *!רַאה !רַאה; ךימ ריא טֿפור סָאװרַאֿפ -- = |
 רַאֿפ גונעג זיא סע ןוא ןיבר ןַײז ןוֿפ רעכעה ןַײז טשינ ףרַאדַאב דימלּת ַא ?ךַײא
 ןָאּפש םעד וטסעז סָאװרַאֿפ .יבר ןַײז טימ ןדירֿפוצ ןַײז לָאז רע זַא ,דימלּת ןדעי
 ןשטנעמ יד ?גיוא םענעגייא ןַײד ןיא ןקלַאב םעד טשינ ןוא גיוא סרבח ןַײד ןיא
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 יײז טָאה רע ןוא ץרַאה ןכָארבעצ רעייז ןעזעג טָאה טָאג .טָאג וצ טנעָאנ ןענייז
 טָאה טָאג סָאװ ,סָאד ןרעטַײװרעד טשינ טלָאז ריא ןוא ,ךיז וצ טרעטנענרעד
 | !טרעטנענרעד

 סָאד זיא סָאװ וצ, :טלײצרַאֿפ לשמ םענייש ַא ףיורעד זדנוא טָאה רע ןוא
 טײזרַאֿפ סָאװ ,שטנעמ ַא וצ ןכילגעג זיא םימש תוכלמ סָאד ?ןכילגעג םימש תוכלמ
 טָאה רע זיב ,טגָאזעג זדנוא רע טָאה םילשמ ךָאנ ןוא ."!דרע רעד ןיא ןעמיוז
 ,םיא וצ ןרָאװעג קינעטרעטנוא ןענייז רימ ןוא רעטימעג ערעזדנוא ןעמונעגנַײא
 ,םיא טימ זיא טָאג זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ םערָאװ

 ןַײז ללּפתמ ןעמוקעג תסנכה תיב ןיא ןענייז רימ ןעוו רעבָא סנגרָאמוצ
 םידימלּת יד ןוא םישורּפ יד ,טַײל עטנרעלעג יד טלגנירעגמורַא זדנוא ןבָאה
 ;זדנוא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ליבטמה ןנחוי ןוֿפ

 ?טלײצרַאֿפ ןיבר רעַײא ןוֿפ ןרעו סָאװ ,ןכַאז ַא רַאֿפ סָאד ןענייז סָאװ --
 ןייג וצ ןבילקעגסיוא ךיז טָאה יבר רעַײא סָאװ ,געוו ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ ןוא
 יד וצ זומ רע זַא ,ןַײז וצ ןקתמ לארׂשי ןיא סָאװ ָאד קינייװ ןעד זיא ?םיא ןיא
 םיסכומ טימ לָאז יבר ַא זַא טרעהעג סָאד טָאה רעוו ?ןעמוקנָא עקידניז ןוא םיסכומ
 טָאה רע !טײהרענעשַאוװעגמוא טיורב ייז טימ ןסע ןוא שיט ןייא ַײב ןצעז ךיז
 זיא ליומ רעייז ןוֿפ ךיוה רעד ?ןייגמוא תונוז טימ לָאז יבר ַא זַא ,טרעהעג סָאד
 לוק סָאד ןוא !דניז טימ לוֿפ זיא ןגיוא ערעייז ןוֿפ קילב רעד ןוא אמטמ ךָאד
 ןוֿפ טיורב סָאד .תונז זיא טנַאה ריא ןוֿפ גנורירַאב יד ןוא הוורע זיא השיא ןַא ןוֿפ
 ןייק טיג ןוא ןוֿפרעד טשינ הלח ןייק טמענ רע לַײװ ,הֿפרט זיא ץראה םע ןַא
 ךיז רָאט רבחַא סָאװ ,ןיירמוא זיא טעב ןַײז ןוא ,ּפָא טשינ תורשעמו תומורּת
 ןוא .ןייגוצמוא ךיז טייקנייר טימ יו טשינ ןסייוו ייז לַײװ ,ןירעד ןיא ןגייל טשינ
 יו זיא םיא טימ ןסע סָאד ןוא ,ּפעט טימ טלעטשעגנָא ,קידריוומוא זיא שיט ןַײז
 יז ןוא תודעל לוסּפ ןענייז םיסכומ ןוא .םיתמ ןוֿפ טַײצלָאמ ַא ַײב ןסע סָאד

 יבר רעַײא טייג טַײל עכלעזַא טימ ןוא --- ,לארׂשי ןוֿפ להק ןיא טשינ ןעמוק
 לארׂשי ןוֿפ לדיֿפ יד טשינ טָאה ?ייז טימ טֿפױז ןוא ייז טימ טסע ןוא םורַא
 יד ןוֿפ הצע רעד ןיא טשינ טייג סָאװ ,שטנעמ םעד וצ זיא ליואוו, :ןעגנוזעג
 םיצל טימ ןציז ןוא טשינ ךיז רע טזָאל עקידניז יד ןוֿפ געוו םעד ףיוא ,םיעשר
 | !רעױּפַאק טקנוּפ טוט יבר רעַײא ןוא ?"טשינ רע טציז

 ןבָאה רימ ןוא ןיבר רעזדנוא וצ טַײל יד ןוֿפ דייר יד טכַארבעג ןבָאה רימ
 ;טגָאזעג םיא וצ

 ןייא ַײב םיסכומ יד טימ ןציז רימ סָאװ ,זדנוא ףיוא ןעלמרומ םימכח יד --
 | .ןרעֿפטנע וצ סָאװ טשינ ייז ןבָאה רימ ןוא ,שיט

 לביטש:-םעדיוב ןֿפיױא ךיז וצ טנוװָא ןיא טלמַאזעגנַײא יבר רעד זדנוא טָאה
 "רעד זדנוא טָאה ןוא ּפמָאל ןוֿפ טכיל םַײב ךיז םורַא טגנערדעגֿפױנוצ זדנוא ןוא
 ;ױזַא טגָאזעג ןוא ךַאז יד טרעלק

 -רַאֿפ רע ןוא ףָאש טרעדנוה טגָאמרַאֿפ סָאװ ,ךַײא ןוֿפ שטנעמ רעכלעוו ---
 שינעטסיוװ רעד ןיא קיצנַײנ ןוא ןַײנ יד רעביא טשינ טזָאל .ייז ןוֿפ סנייא טריל
 טָאה רע ןעוו ןוא ?סע טניֿפעג רע זיב ,םענערױלרַאֿפ םעד ךָאנ טשינ טייג ןוא
 ןוא ,טימרעד ךיז טײרֿפ ןוא לסקַא ענַײז ףיוא סע רע טמענ ױזַא .ןענוֿפעג סע
 :יז וצ טגָאז ןוא םינכש ןוא דנַײרֿפ ענייז ףיונוצ רע טֿפור ,םייהַא טמוק רע ןעוו
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 בָאה ךיא סָאװ ,ףָאש ןַײמ ןענוֿפעג בָאה ךיא םערָאװ ,רימ טימ ךַײא טײרֿפ
 ןייא רעביא החמש רעַײא ןַײז ךיוא טעװ ױזַא :ךַײא גָאז ךיא .?ןרױלרַאֿפ טַאהעג
 -ַאב סָאװ ,םיקידצ קיצנַײנ ןוא ןַײנ רעביא יו רעמ ,הבושּת טוט סָאװ ,ןקידניז
 ,הבושּת ןייק טשינ ןֿפרָאד

 . סָאװ ,ַאמ ַא ןוֿפ לשמ םענייש ַא טלייצרעד ַײברעד זדנוא טָאה רע ןוא
 ,טלײצרַאֿפ לשמ םעד טָאה רע יו ,ןעוועג זיא סע ןוא ... ,ןיז ייווצ טַאהעג טָאה
 ןטכיולעג טָאה םינּפ ןַײז ןוא ,ַײברעד ןענַאטשעג ,הנוי ןוֿפ ןוז רעד ,ןועמש זיא ױזַא
 -ירעג ןענַײז ןוא ןרערט ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןגיוא עלוֿפ ענַײז ןוֿפ רָאנ ,דײרֿפ ןוֿפ
 טָאה רע ןוא .ןַײרַא דרָאב רעטכידעג ןַײז ןיא ןקַאב עקידנטכיול ענַײז רעביא ןענ
 םיסכומ וליֿפַא ,ןוט ךיא לע -- ןוט ןסייה ךימ טעװ רע סָאװ ץלַא; :טגָאזעג
 . ןבָאה ױזַא ."ןגעוו סלמיה ןרַאֿפ זיא טוט רע סָאװ גנידלַא םערָאװ .ןַײז וצ שמשמ

 .טגָאזעג םידימלּת ערעדנַא יד ךיוא
 וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ריט רעד ַײב ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,רעבַײװ יד ןוא

 / ןוא ןקַאב יד ןזָאלבעגנָא ,רעגניֿפ יד ןיא טקַאנקעג ךיז ןבָאה ,ןיבר ןוֿפ דייר יד
 -דיײרֿפ ןוֿפ ןצכָאי ךיז ןוֿפ ןבעגעגסיױרַא ןוא קיוּפ ַא ןיא יו ייז ןיא ןגָאלשעג
 רעד יו ,ןטסורב ערעייז טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ,החמש רעד רעביא ןֿפור-לכוי ןוא

 םעד רַאֿפ טבילעג ןוא טקנַאדעג טָאג ןבָאה רימ ןוא .ביורט עֿפײר ַא ןַײװ
 טייקטנעָאנ רעד ןיא זדנוא ןעגנערב וצ -- זדנוא טימ ןוטעג טָאה רע סָאװ ,דסח
 .ןַאמ ןכעלטעג ןוֿפ

 ןוֿפ טסַײג רעד ןוא ןיבר ןטימ ןעוועג לָאמטסנעד זיא רשוכה תעש רעד ןוא
 ױזַא יו ,טנרעלעג לָאמטסנעד זדנוא טָאה רע ןוא םיא רעביא ןעמוקעג זיא טָאג
 ןלָאז רימ ידּכ ,ןריֿפֿפױא ךיז ןלָאז רימ יו ןוא ןעניד וצ למיה ןיא רעטָאֿפ םעד
 זדנוא רע טָאה םילשמ ליֿפ ןוא .ןעמוק וצ םימש תוכלמ םעד ןיא ןַײז יואר
 טרעהעג טשינ סעכלעזַא ךָאנ טָאה רעיוא םוש ןייק סָאװ ,טנוװָא םעד טליײצרַאֿפ
 םוצ טרעטנענרעד רעצרעה ערעזדנוא ןבָאה עכלעוו ןוא ,טייטש טלעוו יד טניז
 -עַּפש יד ידּכ ,ןבירשרַאֿפ עלַא ייז ןבָאה םידימלּת יד ןוא ,למיה ןיא רעטָאֿפ
 טלייהעג טשינ רע טָאה עקנַארק ןייק טרעַײנ .ייז ןוֿפ ןסיוו ןלָאז תורוד עקידרעט
 זדנוא ףיוא ןעמוקעג זיא סע םערָאװ ,ןזיװַאב טשינ רע טָאה רעדנואוו ןייק ןוא
 -עג טָאה רע ,ךיז וצ ןזָאלוצוצ טשינ םענייק ,קרַאטש רעייז ןיבר ןוֿפ טָאבעג ַא
 ,ןײלַא עטלייװרעדסיוא ענַײז ,זדנוא טימ ןַײז טלָאװ

 . טײרֿפעג ךיז ןבָאה רימ .ןעוועג החמש יד לָאמטסנעד זיא סיורג רעייז ןוא
 | .טנווָא ןבלעז םעד ןיא --- זדנוא טימ רע ןוא ,יבר רעזדנוא טימ

 תיב ןיא טלַײאעג ךיא בָאה ױזַא ,גָאט ןטייווצ ןֿפױא ןעוועג זיא סע ןוא
 םינגס יד טימ ןציז רעּפעט םעד קודצ ןֿפָארטעגנָא טרָאד בָאה ךיא ןוא ,תסנכה
 תסנכה תיב ןיא ןבר-תיב לש תקונּת יד טימ טנרעלעג ןבָאה ייז םערָאװ לוש ןוֿפ
 יז וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,טֿפירש עקילייה יד ןעקנעדעג וצ ןוא ןענעייל וצ

 טָאה ריא סָאװ ,ןעגנַאגַאב ריא טנעז דניז ַא ,ענייר ןייק דשוח טשינ טַײז ---
 סלמיה ןרַאֿפ סע זיא ,טוט רע סָאװ ץלַא זַא ,ןסיוו טַײז .ןיבר ןַײמ ףיוא טלמרומעג
 טדערעג טָאה רע סָאװ ,דייר סניבר םעד ןבעגעגרעביא ייז בָאה ךיא ןוא --- !ןגעוו
 געוו ןקיטכיר ןֿפױא עקידניז --- הווצמ רעד ןוֿפ טייקסיורג רעד ןגעוו זדנוא וצ
 ;ןעגנערבוצקירוצ
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 | ;טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג רימ טָאה רעּפעט רעד קודצ ןוא
 עג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ךיוא ןוא ןַײֿפ ןוא טוג רעייז ץלַא זיא סע --

 עקיטכיר ןייק ןענָאק ,טייטש הֿבושּת-לעב ַא ואוו הגרדמ רעד ףיוא זַא .,טנרעל
 המשנ ןייא ףיוא טלעטש סע רעוא :טגָאזעג ייז ןבָאה ךָאנ ןוא .ןייטש טשינ םיקידצ
 יד ןַײז לחומ רעבָא ."טכירעגֿפױא טלעוו עצנַאג יד טלָאװ רע יװ זיא ,ןדִיי ַײב
 טשינ ןבָאה רימ ןוא טשינ ןסייוו רימ םערָאװ .טשינ טכער ןייק רע טָאה דניז
 -ַאב רעטייווצ ַא סָאװ ,דניז יד ןַײז לחומ ןָאק םדו רשב ןייא זַא ,ןוֿפרעד טרעהעג
 אוה ךורב טָאג רָאנ -- ,םוקמל םדא ןיב רָאנ ,ורבחל םדא ןיב טשינ --- טייג
 וניבר השמ ךרוד םיקוחו םיניד יד ןיא זדנוא טָאה רע יװ ,סָאד ןָאק ןײלַא
 .ךעביא ךיז טָאג ןַײז טימ ידּכ ,ןוט וצ טָאה שטנעמ רעקידניז ַא סָאװ ,ןבעגעג
 -,ןטעבוצ

 יז רָאנ ,םיא טימ ןעוועג קימיטשנייא ןענייז םימכח ערעדנַא יד ךיוא ןוא
 ןגעוו סלמיה ןרַאֿפ סע טָאה יבר ןַײמ סָאװ ,םעד תמחמ ךַאז יד ןגיװשרַאֿפ ןבָאה
 ןעניד וצ םלוע-לש-ונובר םעד ןגעוו ליֿפ ָאד ןענייז סע ןוא ,ןוטעג

 טזָאלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,םידימלּת ףלעווצ ןעוועג לָאמטסנעד ןיוש ןענייז רימ ןוא !
 ,ךיז רעטניה ןֿפרָאװעג ץלַא ןוא ,דלעֿפ ןוא זיוה ,דניק ןוא בֵַײוװ ,דניזעגזיוה רעייז
 ןַײז טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ןענַײז רימ .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענַײז רימ ןוא
 ,טכרָאהעגוצ םיא וצ ךיז ןבָאה רימ ןוא טדערעגרעביא זדנוא טָאה רע .טסַײג
 .טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,תושֿפנ יד --- םוטנגייא ןַײז ןרָאװעג רימ ןענַײז טציא ןוא
 ,רעּפעט ןוֿפ טנַאה רעד ןיא םייל סָאד יו ,טנַאה ןַײז ןיא ןעוועג ןענַײז רימ ןוא
 ןבָאה רימ םערָאװ ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,זדנוא טימ ןוט טנָאקעג טָאה רע ןוא
 ,דייר ענַײז ןיא טביילגעג

 -נַאגעג געוו ןֿפױא ןיבר רעזדנוא טימ רימ ןענַײז גָאט ַא לָאמ ןייא ןוא
 ןֿפָארטעגנָא טרָאד ןבָאה רימ ןוא ,זדנוא ףיוא ןלַאֿפעגנָא זיא טכַאנ יד ןוא ןעג
 "טסַאג םעד ןיא .ןעגנַאגעגנַײרַא ןיהַא טרָאד ןענַײז רימ ןוא ,זױהטסַאג ַא ףיוא
 ןבָאה ייז ןוא ,שארב ארממ ןקז ַא םענייא טימ םיצל הרבח ַא ןסעזעג ןענַײז זיוה
 -עג ןוא טָאּפשעג ןוא טכַאלעג ןבָאה ןוא קינָאה טימ טשימעג ריב ןעקנורטעג
 שמשמ ייז טָאה ןוא טכענק רעד ןענַאטשעג זיא ייז רעביא ןוא ,ליֿפ תונצל טדער
 ןרָאװעג טֿפױקרַאֿפ זיא סָאװ ,םכח-דימלּת ַא ןעוועג זיא טכענק רעד ןוא ,ןעוועג
 ןענייז םיצל הרבח יד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .טֿפַאשטכענק רעד ןיא בוח ַא רַאֿפ
 ןוֿפ םינּפ םעד ןיא קנַארטעג טשער יד ןסָאגעג ייז ןבָאה ױזַא ,ןרָאװעג קיטסול
 רעד ןוא .ּפָאק ןַײז ןיא םילּכ ערעייז ןכָארבעצ ןבָאה ערעדנַא ןוא ,שמשמ רעייז
 ,תושוב ןוא תופרח יד ךיז ףיוא ןעוועג לבוס טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא רעניד
 רעד ןוא .טרעֿפטנעעג טשינרָאג ייז טָאה רע ןוא ןוטעגנָא םיא ןבָאה ייז סָאװ
 ןרָאװעג טיור שזַא ןענַײז ןקַאב ענַײז ןוא ,טכַאלעג ךיוה רעייז טָאה ארממ ןקז
 ;טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טלקָאשעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןַײז ףיוא ןדלָארט עסַײװ ענַײז ןוא

 !רומח ןב וד ,קוסּפ ןַײד רימ גָאז ---

 שונא, :טרעֿפטנעעג ףיורעד םיא טָאה ,רעניד רעד ,םכח דימלּת רעד ןוא
 ארממ ןקז רעד ןעוו ,ןעועג זיא סע ןוא ."ץיצי ןכ הדשה ץיצכ ,וימי ריצחכ
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 טסױֿפ רעד טימ ןגָאלשעג טכענק םעד רע טָאה ױזַא ,קוסּפ םעד טרעהעג טָאה
 :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא

 ןוא וטסמוק ,ןבָאה וצ דײרֿפ דנַײרֿפ ענַײמ טימ ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא --
 !וטסיב רעניד רעטכעלש ַא ,דײרֿפ יד רימ טסרעטשעצ

 רעדירב יד ןוֿפ ןנחוי ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יױזַא ,ךַאז יד ןעזעג ןבָאה רימ יװ ןוא
 ;ידבז

 ?ןכַאמ ליטש םיא ךיא לָאז ?ןקיטלעװעג םיא וטסזָאל סָאװרַאֿפ ,יבר --

 :טגָאזעג יבר רעד טָאה
 !ןעױבוצֿפױא רָאנ ,שֿפנ ַא ןקיליטרַאֿפ וצ ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא --
 :טגָאזעג םיא טָאה ןוא ארממ ןקז םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא
 ןוא ןרעטש טשינ ריד ןָאק רענייק סָאװ ,החמש ַא ןבעג ריד לעװ ךיא --

 | ןעמענוצ טשינ ריד יז ןָאק רענייק

 :טגָאזעג ארממ ןקז רעד טָאה ױזַא
 המשי ןיי, :ןבירשעג טייטש סע םערָאװ ,ןַײװ רעד לַײוװרעד יאדוװַא זיא סָאד ---

 ..."שונא בבל

 :טרעֿפטנעעג םיא יבר רעד טָאה
 םוק .טשינ החמש ןייק זיא ,רעיורט זיא עריא עדנע יד סָאװ ,החמש ַא --

 ךיז טקרַאטש סָאװ ,לַאװק ַא יװ זיא סָאװ ,החמש ַא ןבעג ריד לעװ ךיא ןוא
 | .טשינ לָאמ ןייק ךיז טקידנע ןוא רדסּכ

 :טגערֿפעג רעטלַא רעד טָאה
 !טשינ לָאמ ןייק ךיז טקידנע סָאװ ,החמש ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ --
 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא יבר רעד טָאה
 רעֿפעשַאב םעד ,רעטָאֿפ ןַײז ןיא טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,דײרֿפ יד זיא סָאד --

 ןוֿפ דײרֿפ יד ןוא ,טשינ עדנע ןייק טָאה דײרֿפ עקיזָאד יד ,טלעו רעד ןוֿפ
 ,ריד רעסיוא טשינ זיא יז םערָאװ ,ןעמענוצ טשינ רענייק ריד ןָאק םימש תוכלמ
 | .ריד ןיא רָאנ

 ;ןֿפורעגנָא רעטלַא רעד ךיז טָאה
 ןיא רעטָאֿפ םוצ געוו רעד םערָאװ ,ןגרָאברַאֿפ רימ רַאֿפ זיא דײרֿפ יד --

 ןיא ןעגנַאגַאב ןיב ךיא סָאװ ,דניז ליֿפ יד ךרוד רימ רַאֿפ טלעטשרַאֿפ זיא למיה
 ,ןבעל ןַײמ

 :טגָאזעג יבר רעד םיא טָאה
 ןֿפָא קידנעטש ןעייטש ןרעיוט יד .סיורג ךיד טכַאמ ךיז ןכַאמ ןיילק ןַײד -- 

 .ןעמוקקירוצ ןליוו סָאװ יד רַאֿפ
 :טגערֿפעג ןקז רעד טָאה
 .טסואוועג טשינרָאג סע בָאה ךיא ןוא ? גנונעֿפָאה ַא רימ רַאֿפ ָאד ךָאנ זיא --
 םיא טָאה ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןלַאֿפעג זיא ןוא רעניד םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא

 | :דנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא .הליחמ ןטעבעג
 ןיא ןרעדַײלשנַײרַא רבח ןַײד וטסנָאק טרָאװ ןייא טימ :טעז ןוא טמוק ---

 לגילֿפ יד רעטנוא ןעגנערברעטנורַא םיא וטסנָאק טרָאװ ןייא טימ ןוא עלקה ףכ
 ןגיוא ערעַײא סָאװ ,םעד ןוֿפ ןריֿפרַאֿפ טשינ ךַײא טזָאל רעבירעד .הניכש רעד ןוֿפ
 רע טָאה רעניד םוצ ןוא -- .ץרַאה סנשטנעמ םעד ןיא ןעז וצ טוװאורּפ רָאנ ,ןעעז
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 טעװ רע ןעוו ןוא ,םיא ףָארטש ,ריד וצ טקידניז רעדורב ןַײד ןעוו :טגָאזעג

 | !םיא ביגרַאֿפ ױזַא ,ןבָאה הטרח
 .ייז ןשיוװצ טכַאמעג םולש טָאה רע ןוא

 :טגָאזעג רע טָאה ןטלַא םוצ ןוא

 ! טסיירטעג טסיב ,ףיוא ייטש --

 ,ןַײוװ ייז טימ ןעקנורטעג טָאה ןוא ייז טימ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא

 יװ ,רעדירב ןוֿפ ןציז ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ םיצל יד טימ ןציז סָאד טָאה רע ןוא

 ..."ןעמַאזוצ ןציז רעדירב; :ןבירשעג טייטש סע

 ןיא ,ךיז ןעניֿפעג ןשטנעמ ואוו םוטעמֹוא ןעמוקעגנַײרַא זיא יבר רעד ןוא

 ןֿפױא רעזַײהטסַאג יד ןיא ,טָאטש ןיא רעדָא דלעֿפ ןיא ,סַאג רעד ףיוא יצ זיוה

 רע ןוא ,עקידניז ןוא עטכערעג טימ ,טַײל עלַא טימ ןסעזעג זיא רע ןוא ,געוו

 זיא ןוא ,טשינ ןעייג םימכח ידימלּת ואוו ,רעטרע ןיא ןעמוקעגנַײרַא ךיוא זיא
 טָאה רע ןוא ,סיוא ןדַײמ םימכח ידימלּת סָאװ ,טַײל טימ ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז
 ריזחמ ייז ןוא ייז טימ טדערעג ןוא ןַיײוװ ייז טימ ןעקנורטעג ןוא ייז טימ ןסעגעג
 .ןעוועג בטומל

 טקינַײּפעג טָאה סָאװ ,טָאטש ןיא דימלּת ַא טַאהעג טָאה ליבטמה ןנחוי ןוא
 טשינ ןוא שיײלֿפ ןסע ןוֿפ ךיז ןטלַאהעגּפָא .םיתינעּת ןוא םיֿפוגיס טימ בַײל ןַַײז
 זיא רע ןוא .ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ רעגייטש רעד יװ ,ןַײװ ןייק ןעקנורטעג
 טרעדעֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג זיא ןוא םורֿפ רעייז ןעוועג
 ןוא .טזָאלרַאֿפ תסנכה תיב םעד ןבָאה סָאװ ,עטצעל יד ןוֿפ ןוא תסנכה תיב ןיא
 ןוא ּפָאק ןַײז ףיוא טישעג שַא רע טָאה ,טסַאֿפעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא סע
 ייז ןוא טַײל יד וצ ןעגנַאגעגמורַא קידנעטש זיא ןוא קַאז ַא ןוֿפ דיילק ַא ןגָארטעג
 זיא רע .ןוט הֿבושת ןלָאז ייז ןוא ןָא טמוק םימשה תוכלמ סָאד זַא ,טנָאמרעד
 ןוא ןגָאז רסומ ןייא ןיא טַײל יד ןטלַאהעג ןוא טָאטש רעד ןיא ןעגנַאגעגמורַא
 ןוא םיסכומ יד טימ טציז יבר רעזדנוא יװ ,ןעזעג טָאה רע ןוא .הבושּת וצ ןֿפור
 ןיבר רעזדנוא וצ טֿפָא רע טגעלפ ,ןַײװ ייז טימ טקנירט ןוא שיײלֿפ יז טימ טסע
 טָאה ןנחוי ,טריֿפעגֿפױא טשינ ױזַא ךיז טָאה ןנחויא :ןענָאמרעד םיא ןוא ןעמוק
 ןַײז טקינַײּפעג טרעַײנ ,ןַײװ ןייק ןעקנורטעג טשינ ןוא שיײלֿפ ןייק ןסעגעג טשינ
 ,"ןַײװ ייז טימ טסֿפױז וד ןוא םיסכומ יד טימ שיײלֿפ טסערֿפ וד ןוא ,בַײל

 ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא, :טגָאזעג ןוא ןגירשעגנָא םיא ףיוא יבר רעד טָאה
 .געוו םענעגייא ןַײמ רימ בָאה ךיא ןוא שובלמ ןטלַא ןַא ףיוא סעטַאל עַײנ ןייק ןגייל
 ןיב ךיא !גנוטכעש ןייק טשינ ןוא ךַײא ןוֿפ ךיא ליוו דסח :טגָאזעג טָאה טָאג

 ךרוד רָאנ טשינ ןוא ,עקידניז יד רָאנ ,הבושּת וצ םיקידצ יד ןֿפור ןעמוקעג טשינ
 ןעמ ןָאק ןרעטנענרעד זַא .ךַײא גָאז ךיא .טָאג ןעניד ןעמ ןָאק ןטסַאֿפ ןוא ןקינַײּפ
 ,םיוב רעטוג רעד יװ ,שטנעמ רעטוג רעד םערָאװ ,דײרֿפ ךרוד רָאנ םיא וצ ךיז
 טשינ ךייא ןעד ןעמ טָאה ןוא .סטכעלש ןייק טשינ ןוא סטוג ךיז ןוֿפ סױרַא טיג
 טשינ ןיא בַײל סָאד ךיוא זַא ,ךַײא גָאז ךיא !?םכיתושֿפנ תא םתרמשו :טגָאזעגנָא
 "טָאג וצ טרעהעג סע רָאנ ,סרעַײא

 יד ןוֿפ ךַײא טיה, -- :טגָאזעג ןוא טעדנעוװעג ךיז רע טָאה זדנוא וצ ןוא

 ,עקנַארק יד יו רעקנַארק ליֿפ ןענַײז ,ליֿפ וצ ןטסַאֿפ סָאװ ייז ,עטכערעג ליֿפ וצ

 ןַארַאֿפ ןענַײז סע .אֿפור םעד ףרַאדַאב רע זַא ,טסייו רעקנַארק רעד םערָאװ
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 ןַײא ןעלמַאז סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןוא ,תורצוא-טלעג ןַײא ןעלמַאז סָאװ ,עכלעזַא

 ןוא ןבלימ ןוֿפ ןרעוו ןסערֿפעגֿפױא ןלעװ תורצוא .ערעייז רעבָא ,תורצוא-תווצמ

 יד ןַײא ייז ןעלמַאז ךיז רַאֿפ רָאנ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןרַאֿפ טשינ םערָאװ ,ביוטש

 וצ ןשטנעמ ידּכ ,םיבוט-םישעמ ערעייא ןוט וצ ךַײא טיה םעד ךרוד .תורצוא

 ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןוֿפ רכש ןייק ןטרַאװרעד וצ טשינ טָאה ריא םערָאװ ,ןזַײװַאב

 סע יוװ ,תורֿפוש ןייק טימ ןזָאלבסױא טשינ סע ריא טלָאז ,הקדצ טוט ריא זַא

 סָאד ןלָאז ןשטנעמ ידּכ ,ןסַאג יד ןיא ןוא ןלוש יד ןיא םיֿפנוח-ילעב יד ןעוט

 רעייז ּפָא טימרעד ןיוש ןעמענ ייז זַא ,ךַײא גָאז ךיא .ןעמיר רַאֿפרעד ייז ןוא ןעז

 עטכער יד סָאװ ןסיוו טשינ טנַאה עקניל יד לָאז ,הקדצ טוט ריא ןעוו רָאנ .רכש

 רעד ןיא סע טעז סָאװ ,רעטָאֿפ רעד ןוא ,רתסב ןַײז לָאז הקדצ רעַײא ידּכ ,טוט

 טעוװ ריא זַא ןוא .טײקכעלטנֿפע רעד ןיא ןקיטיגרַאֿפ ךַײא טעוו רע ,שינעטלעהַאב

 ןלוש יד ןיא ןטעב וצ ביל ןבָאה עכלעוו ,םיֿפנוח יד יו ןַײז טשינ ריא טלָאז ,ןטעב

 ,םייוג יד יװ ןעלּפַאלּפ ןוא ןעַײרש ייז ןוא ןסַאג יד ןוֿפ ןעלקניוו יד ףיוא ןוא

 יד יוװ ןַײז טשינ ריא טלָאז ,טסַאֿפ ריא זַא .ןעמיר ןוא ןעז ייז ןלָאז ןשטנעמ ידּכ

 ןעז ןלָאז ןשטנעמ עלַא ידּכ ,רעמינּפ ערעייז ןרעדנערַאֿפ סָאװ ,םיֿפנוח עשלַאֿפ
 -ייא טשַאװ ןוא רָאה ערעַײא סיוא טמעק ,ןטסַאֿפ טליוו ריא זַא ; ןטסַאֿפ יז זַא

 ןַײד וצ רָאנ ,טסַאֿפ ריא זַא ןשטנעמ רַאֿפ טשינ טזַײװַאב ןוא רעמינּפ ערע

 ,ןשינעגרָאברַאֿפ יד ןיא טעז סָאװ ,רעטָאֿפ רעד ןוא ,ןטסַאֿפ וטסלָאז רתטב רעטָאֿפ

 | | .?טײקכעלטנעֿפע רעד ןיא ןקיטיגרַאֿפ סע טעוו

 ןיבר ןַײמ ןוֿפ דיירי יד ןבעגעגרעביא ךָאנרעד בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ,ליומ ַא זיא סע; :םיא ףיוא טגָאזעג ייז ןבָאה ,תסנכה תיב ןיא םימכח יד רַאֿפ

 ,וכוס שיא סונגיטנא ךיוא !ייז ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד וצ זיא ליואוו ,לרעּפ טיש סָאװ

 ןַײז טשינ טלָאז ריא :טגָאזעג טָאה קידצה ןועמש ןוֿפ ןעוועג לבקמ טָאה סָאװ

 יװ ןַײז טלָאז ריא רָאנ ,ןיול ןעמוקַאב וצ ידּכ ,רָאה םעד ןעניד סָאװ ,טכענק יו

 ,הדימ עסיורג ַא זיא רתסב הקדצ ןוא .ןיול ןָא רַאה םעד ןעניד סָאװ ,טכענק

 זיא ןעמ סָאװ ,הליֿפּת ַא טרעוו יאדוװַא ןוא ;טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא יו

 יאדווַא ןוא ;ךיז רַאֿפ הליֿפּת ַא יװ ,ןעמונעגנָא רעירֿפ ,רֿבח ןַײד רַאֿפ ללּפתמ

 ,הֿבהַא זיא החמׂש םערָאװ ,הדימ עסיורג ַא ,החמׂש ךותמ טָאג וצ ןעניד סָאד זיא

 יבר ןַײד סָאװ ,רעטרעוו עכעלטעג ןענַײז סָאד .החמׂש ךותמ רָאנ טור הניכש יד ןוא

 יד ןבירשעג טייטש סע יו ,המכח עטשרע יד זיא םימש תארי רעבָא .טנרעל

 סָאװ ,רעטרעוו עלַא זיא םעד ךרוד .טָאג רַאֿפ ןבָאה ארומ סָאד זיא המכח עטשרע

  .םויק ַא ןבָאה ,טָאג רַאֿפ ארומ טימ ןָאטעג ןרעוו סָאװ ,ןכַאז עלַא ןוא ,טגָאזעג ןרעוו

 עטוג ןייק ןוא רעטרעוװ ענייש ןייק ָאטשינ ןענַײז טָאג רַאֿפ ארומ רעד ןָא

 ןבָאה רעטרעו עטצעל יד טימ ןוא -- ?!ןעגנַאלק עטסוּפ יוװ ןענַײז ייז ,םישעמ
 ןעגנַאגעגמורַא לָאמסטנעד ןיוש ןענַײז סע םערָאװ ,טניימעג ןיבר רעזדנוא ייז
 ,יבר רעזדנוא ןוֿפ ץכעוט םעד ןגעוו דייר עטכעלש

 ןוא םורַא רעדלעֿפ יד רעביא טריֿפעג יבר רעד זדנוא טָאה טַײצ רענעי ןיא

 ןענרעלּפָארַא רסומ ַא זדנוא ןסייהעג ןוא טָאג ןוֿפ רעדנואוו יד ןזיוועג זדנוא טָאה

 רימ סָאװ ,תווצמ יד ןוא ןגעוו יד טנרעלעג זדנוא טָאה רע ןוא .ףַאשַאב ןַײז ןוֿפ

 . ,ןטּפשמ טשינ טלָאז ריא; :טגָאזעג טָאה רע ןוא .ורבחל םדא ןיב ןוט וצ ןבָאה

 - טוט ריא סָאװ ,טּפשמ םעד טימ םערָאװ ,ןַײז טּפשמעג טשינ טלָאז ריא ידּכ
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 טעװ ,טסעמ ריא סָאװ ,סָאמ רעד טימ ןוא .ןרעו טּפשמעג ריא טעװ ,ןטּפשמ
 ןגעק טָאה רעדורב ןַײד ןעווא :טגָאזעג רע טָאה ךָאנ ןוא -- ."ןטסעמ ךַײא ןעמ
 ךיז רע טעװ .ןיילַא ריד ןוא םיא ןשיווצ םיא ףָארטש ןוא ייג ,טקידניזעג ריד
 טשינ ךיז טעוו רע ביוא ןוא ,ןענוֿפעג רעדורב ַא וטסָאה ױזַא ,ריד וצ ןרעהוצ
 תודע ַײרד רעדָא ייווצ ךרוד םערָאװ ,ייווצ רעדָא םענייא טימ ריד םענ ,ןרעהוצ
 סע גָאז ,ןרעהוצ טשינ ךָאד טעװ רע ןעוו ןוא .טמיטשַאב ןרעוװ ךַאז עדעי לָאז
 לָאז ױזַא ,ןרעהוצ טשינ ךיוא הלהק רעד וצ ךיז טעוו רע ןעוו ןוא .הלהק רעד

 ןקיטכענרעביא טשינ טזָאל רעבָא .סכומ ַא רעדָא יוג ַא יװ ןַײז ריד ַײב רע
 רעַײא וצ רעדניק טַײז ,ןטרָאד ןוֿפ יז טגָאירַאֿפ ,הלווע ןייק ץרַאה רעַײא ןיא
 :"ןַײז לחומ ריא טלָאז ױזַא ,דניז יד לחומ זדנוא זיא רע יװ ןוא ,למיה ןיא רעטָאֿפ

 ;טגערֿפעג םיא טָאה ןועמש ןוא
 זלָאמ ןביז ,ןַײז לחומ רעדורב ןַײמ ךיא לָאז לָאמ לֿפיױװ ---

 ;טגָאזעג םיא וצ טָאה יבר רעד ןוא
 טעװ ריא יוװ ױזַא םערָאװ .לָאמ קיצעביז ןוא ןביז רָאנ ,לָאמ ןביז טשינ --

 למיה ןיא רעטָאֿפ רעד טעװ ױזַא ,ןרעדנַא ןגעק רענייא דרע רעד ףיוא ןעלדנַאה
 ,ךַײא ןגעק ןעלדנַאה

 דייר ענַײז טײלגַאב טָאה רע םערָאװ .טלײצרַאֿפ לשמ םענייש ַא טָאה רע ןוא
 ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .טדערעג טשינ רע טָאה םילשמ ןָא ןוא ,םילשמ טימ
 ףיוא םימכח יד ןסעזעג ןענַײז טרָאד ןוא ןַײרַא תסנכה תיב ןיא ןעמוקעגנָא ןיב
 וצ ןסעזעג ןענַײז ןטריבלייא ןוֿפ ץנַארק ַא יו םידימלּת יד ןוא ,ןלוטש .ערעייז
 םימכח יד ןוא ,ןיבר ןיימ ןוֿפ דייר יד טלײצרַאֿפכָאנ ייז ךיא בָאה ,סיֿפ ערעייז
 ןבָאה ייז ןוא טַאהעג האנה ןבָאה ייז ןוא המכח ןַײז ןעקנורטעג טשרוד טימ ןבָאה
 ;טגָאזעג

 -לּת יד ןוֿפ רענייא יו רע טדער ןדער ,ןיבר ןַײד טשינ ןעײטשרַאֿפ רימ --
 ,טלעוו רעד ףיוא םולש ןטײרּפשרַאֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןקזה ללה ןוֿפ םידימ
 יז םערָאװ ,םימכח ידימלּת יד ןענרעצרעד סָאװ ,םישעמ רע טוט ןעוט ןוא
 ערעזדנוא ןיא הלבקב ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ,הרוּת רעד ןגעק ןענַײז
 רימ ןלָאז .יניס גרַאב ןֿפױא וניבר השמ ןוֿפ םינקז ןוא םימכח יד ךרוד טנעה
 ?דייר ענַײז ןרעה זיולב ןוא םישעמ יד ןעז וצ ןוֿפ ןגיוא ערעזדנוא ןלעטשרַאֿפ

 ןרַאֿפ ןוטעג ןרעו םישעמ ןוא דייר ענַײז ביוא :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא
 טשינ טֿפַאה ןייק ייז ןלעװ -- טשינ ביוא ,טֿפַאה ַא ןבָאה ייז ןלעוו ,ןגעוו סלמיה
 .ןבָאה

 : .ךַאז יד טרַאװעגּפָא ןבָאה ייז ןוא

 וונוא ןוֿפ טרעטַײװרעד רעמ םימכח ידימלּת יד ךיז ןבָאה לָאמַא סָאװ ןוא
 ןוֿפ טַײל יד ךיוא ןוא .יבר ןַײמ ןוֿפ ןגעוו יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה ייז םערָאװ
 -ֹּפָא ןרָאװעג ןענַײז רימ ןוא זדנוא ףיוא ןעלמרומ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה טָאטש
 ןעמונעגנַײרַא טשינ בוטש ןיא זדנוא טָאה רענייק םערָאװ ,ייז ןוֿפ טרעדנוזעג
 טימ ןענַײז רימ רָאנ ,ןדַאלעגנַײא ןעוועג טשינ רימ ןענַײז שיט סמענייק וצ ןוא
 סע ןוא .טריֿפעג רעדלעֿפ יד רעביא זדנוא טָאה רע ןוא ,ןיילַא ןיבר רעזדנוא
 -וֿפעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,תבש ןעוועג זיא גָאט רעד ןוא גָאט ַא לָאמַא ןעוועג זיא
 יז ןעוועג דלַאב ןיוש זיא סע םערָאװ ,ןצייוו עקידנעייטש ןוֿפ דלעֿפ ַא ףיוא ןענ
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 ןוֿפ דרע רעד וצ ןגױבעגנַײא ןעוועג ןענַײז ךעלמעזעב יד ןוא ,טינש ןוֿפ טַײצ

 קיטסולג ןעוועג ןענַײז ייז ןוא רענרעק ליֿפ ערעייז ןוֿפ טכיוועג ןרעווש םעד
 .ןוז רעד ףיוא טלקניֿפעג טָאה סָאװ ,טײקֿפײר רענעדלָאג רעד טימ ןגיוא יד וצ
 םידימלּת יד ןוֿפ לייט ַא ןבָאה ױזַא ,קירעגנוה ןעוועג ןענַײז םידימלּת יד ןוא

 ןעזעג סע טָאה יבר רעד ןוא .ןסעגעג ייז ןוא ןעגנַאז עֿפײר יד ןוֿפ ןסירעגּפָא
 .ןירעד טרעוועג טשינרָאג יז ןוא

 ןיבר ןוֿפ םידימלּת יד זַא ,טָאטש ןיא ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה לוק סָאד ןוא
 ןוא .טרעוועג טשינ ןוא ןעזעג סע טָאה יבר רעד ןוא ,ןעוועג תבש ללחמ ןבָאה
 יד ןוא םימכח ידימלת יד ןשיװצ סיורג רעייז ןעגנַאגעגֿפױא זיא למרומעג סָאד
 ;טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ריעה ישאר

 טדער ליומ םעד טימ .דייר ענַײז ןוא שטנעמ םעד טשינ ןעײטשרַאֿפ רימ ---
 "עג זיא רע רָאנ שרעדנַא טשינ ..שרעדנַא סעּפע רע טוט ןעוט ןוא סנייא רע
 זדנוא טָאה השמ סָאװ ,םיטּפשמו םיקוח יד ןוא הרוּת יד ןרעטשעצ וצ ןעמוק
 .ןבעגעג

 ןַײרַא לוש ןיא ןעמוקעג זיא יבר רעד ןעוו ,ךָאנרעד ןעוועג זיא סע ןוא
 םיא ייז ןבָאה ױזַא ,רעמעלעב ןֿפױא ןײגֿפױרא טלָאװעג טָאה רע ןוא ןענעשרד
 ;:םיא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,טזָאלעג טשינ רעמ

 !תבש ןיא טשינ רָאט ןעמ סָאװ ,סָאד ןעוט םידימלּת ענַײד ,עז --
 רע רעבָא ,ייז רַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז טעװ רע זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ןוא

 ;ןבעגעג הבושּת ַאזַא ייז טָאה
 סָאװ .טנעײלעג טשינ ריא טָאה ןוא .ןעועג קירעגנוה ןענַײז טַײל יד --

 ןעוו ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טַײל ענַײז טימ ןעמַאזוצ ןוטעג טָאה דוד
 ,טָאג ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא רע רָאנ יו ?ןעוועג קירעגנוה זיא רע
 וצ ןעוועג טביולרעד טשינ זיא סָאװ ,םינּפה םחל םעד ןסעגעג רע טָאה ױזַא
 רַאֿפ טרעַײנ ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טַײל יד וצ טשינ ןוא םיא וצ טשינ ןסע
 םינהּכ יד זַא ,הרוּת רעד ןיא טנעיילעג טשינ ריא טָאה רעדָא .ןײלַא םינהּכ יד
 וצ ןברק ַא ךָאד המ זיא !תבש ללחמ שדקמ-תיב ןיא תונברק יד ַײב ןענַײז
 םערָאװ ,שֿפנ ןקירעגנוה ַא רַאֿפ ןכש לכמ ,ןַײז תבש ללחמ ןעמ געמ ןעגנערב
 ..."ןברק ןייק טשינ ,ךיא ליוו דסח; :איבנ םעד ךרוד טגָאזעג טָאה טָאג

 ,דייר ענַײז טרעהעג טָאה ,דנַײרֿפ ןַײז ןעוועג זיא סָאװ ,להקה שאר רעד
 ;ריע יבוט יד וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ייז טימ טײרֿפעג ךיז רע טָאה

 רעד םערָאװ .ןעוועג ןקתמ ךַאז יד ןבָאה םינבר יד רָאנ ,שרעדנַא טשינ --
 .הלבק רעד טיול ןיד םעד סיוא טשטַײט ןוא הרוּת רעד ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ יבר

 םעד ןיא טרעלקעגנַײרַא טוג ןבָאה םימכח ידימלּת יד ןוא ריעה יֿבוט יד ןוא

 טימ טגָאזעג םיא וצ ןבָאה ןוא ןיבר רעזדנוא וצ ןעמוקעג ןענַײז ייז ןוא ןינע
 :עביל סיורג

 ,ךַאז יד ןעוועג ןקתמ ןעמ טָאה שרדמ תיב ןכלעוו ןיא ,יבר ,זדנוא ןרעל ---
 ןקתמ ןבָאה םימכח יד סָאװ ,הנקת ַא סע זיא יצ ?תבש החוד זיא שֿפנ חוקיּפ זַא
 / *ַָאװ ?דיחי ַא ןוֿפ העד ַא סע זיא רעדָא ,ױזַא ןיוש טייטש ןיד רעד ןוא ןעוועג
 ףיוא ןסיוו ןעמ ףרַאד ,זדנוא רַאֿפ טייקיטכיוו סיורג ןוֿפ זיא ןינע רעד םער
 !ךמוס ךיז זיא יבר רעד ןעמעוו
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 | :טרעֿפטנעעגּפָא ייז טָאה יבר רעד ןוא
 !תבש םעד רעביא רַאה רעד ךיוא זיא םדאזןב רעד --
 רעצנַאג רעד זיא ,רעטרעוו יד טגָאזעגסױרַא טָאה רע יו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 רעד ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש עסיורג ַא ןוא ,ןרָאװעג ןקָארשרעד םלוע
 -עג טָאה ןוא ןעניוטשרעד טימ טקוקעגנָא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא ןוא ,לוש
 סטָאג רעביא רַאה זיא רעוו ?דייר עקיזָאד יד טימ יבר רעד טניימ סָאװא :טגערֿפ
 ודנוא ןקיש טעװ רע סָאװ .חילש ןַײז רעדָא ןיילַא אוה ךורב ,רע ץוחַא ,הרוּת
 "?טנעה ענַײז ןיא ןַײז טעוו תושר רעד ןוא ןַײז הכוז ןלעוו רימ ןעוו ,ןעַײרֿפַאב וצ
 עקידנקערש טימ טגערֿפעג םיא ןבָאה ןוא ןיבר םוצ טדנעוװעג ךיז ןבָאה ייז ןוא

 רעטנוא ךיז טסלעטש וד סָאװ ,רעכלעזַא סָאד וטסיב רעוו ,זדנוא גָאז,; :רעצרעה
 "?דייר עכלעזַא ןדער וצ

 -רָאֿפ טָאה רע רָאנ ,טרָאװ ןייק טרעֿפטנעעג טשינ ייז טָאה יבר רעד רעבָא
 רעטרעוו עכלעזַא םערָאװ .טרעדנואוועג רעייז ךיז טָאה םלוע רעד .לוש יד טזָאל

 | ,לארׂשי ןיא טרעהעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה
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 :טגָאזעג ןוא זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז יבר רעד טָאה גָאט ןטייווצ ןֿפױא

 ,םיענ טָאטש רעד ןיא ןייג ןוא ןײטשֿפױא רימָאל ,טמוק --

 ַײרד ,טורעג ןבָאה רימ ואוו ,טרָא םעד ןוֿפ ןגעלעג זיא םיענ טָאטש יד ןוא

 ןיא ןעמונעגנַײרַא יערדנַא רעדורב ןַײז ןוא ןועמש זדנוא טָאה ױזַא .גנַאג געט

 ןענַײז טָאטש רעד ןיא רעבָא ,לדגמ ןייק ןעמואושעגּפָא ןענַײז רימ ןוא ףיש רעד

 רעזדנוא לַײװװ ,ןטימעגסיוא רימ ןבָאה הירבט ךיוא ,ןעגנַאגעגּפָארַא טשינ רימ |

 טימרעד רע טָאה טניימעג ןוא .אמט זיא טָאטש יד זַא .טגָאזעג טָאה רערעל

 רימ ןבָאה טרָאד ןוֿפ .טָאטש רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,סודרוה תוכלמ סָאד

 ,טרָא ןַא ףיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןוא גָאט ןבלַאה ןזיב טֿפישעג רעטַײװ ךיז

 גרַאב ןֿפױא ןגיטשעגֿפױא רימ ןענַײז טרָאד ןוֿפ .טעדנַאלעג ןבָאה רימ ואוו

 ףיוא יװ טײרּפשעגסױא דנַאל עצנַאג סָאד ןעמ טעז רובת גרַאב ןוֿפ ןוא .רובת'

 ,לַאערזי ןוֿפ לָאט םענירג םעד ןוא רסונג םי ןוֿפ ןקעב ןצנַאג םעד ,טנַאה רעד

 רעדלעֿפ-ןצייוו יד ןשיווצ טעבעגנַײא ןענַײז סָאװ ,רעֿפרעד ןוא טעטש עלַא טימ

 יבר רעזדנוא ןוא .רעמייב-ןטריבלייא ןוא -ןעמלאּפ ןשיווצ ,רענטרעגנַײװ ןוא

 סיורג ץרַאה ןַײז טָאה ױזַא ,םולש ןיא ןעור לארׂשי ןוֿפ ןטלעצעג יד ןעזעג טָאה

 רעביא טנעה ענַײז ןביהעגֿפױא טָאה רע ןוא .ייז רעביא ןגָארקעג תונמחר

 ןוא ,ֿבקעי ,ןטלעצעג ענַײד ןענַײז טוג יוו; :ןֿפורעגסיױא .טָאה ןוא לָאט ןצנַאג םעד

 "ּ!לארׂשי ןעגנוניואוו ענַײד

 ָאד ןענַײז סרעטינש ןוא סיורג זיא טינש רעד; :טגָאזעג רע טָאה ךָאנ ןוא
 טשרע רָאנ ,רעטרעוו ענַײז ןענַאטשרַאֿפ טשינ לָאמסנעד ןבָאה רימ ןוא ."קינייוו

 טגָאזעג זדנוא רע טָאה םילשמ ליֿפ ךָאנ ןוא ,ןֿפירגַאב ייז רימ ןבָאה רעטעּפש

 ,למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ רעצרעה ערעזדנוא טרעטנענרעד טָאה רע ןוא ,געוו ןֿפױא

 םעד ףיוא טקיטכענעגרעביא ןבָאה רימ ןוא ,טקיליװַאב טָאה יבר רעזדנוא

 רימ ןבָאה עמש-תאירק ךָאנ סנגרָאמוצ .למיה ןעַײרֿפ ןרעטנוא טכַאנ יד טרָא
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 ,רוד-ןיע טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ ןוא גרַאב ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא

 זיא טרָא סָאד רָאנ .גרַאב ןוֿפ סנסיֿפוצ םעד ןוֿפ תבש'םוחת ַא רָאנ טגיל סָאװ

 לואש ןעוו ,געט יד ןיא יו טרָאד ךָאנ טשרעה רועּפ-לעב רעד לַײװ ,ןיירמוא

 טסַײג םעד םיא לָאז יז ,בוא-תלעב ןירעכַאמ-ףושּכ רעד וצ ןעגנַאגעג זיא ךלמה
 ,ןעגנערבּפָארַא איֿבנה לאומש ןוֿפ

 ןוא .םיענ טָאטש רעד ןיא ןעמוקוצנַײרַא טַײװ טינ ןיוש זיא טרָאד ןוֿפ ןוא
 טייטש סע יװ ױזַא ןוא .טרָא סָאד עקַאט זיא ױזַא ,טָאטש ןוֿפ ןעמָאנ רעד יו ױזַא

 רעד םערָאװ ..."םענעגנָא זיא דנַאל סָאד ,ןעזעג טָאה רכששי ןוא; :קוסּפ ןיא

 ןטימ טקידניזעג טָאה םדא רעדייא טָאג ןוֿפ ןטרָאג רעד יו זיא רכששי ןוֿפ לייט

 טימ תרבועמ ןענַײז רעדלעֿפ יד ,ןטרָאג רעסיורג ןייא זיא דנַאל סָאד .תעדה-ץע

 ןוא ןעמולב ןוא רעמײב-טכורֿפ טימ רענעטרעג יד ןוא ,תואובּת ןוא ןעגנַאז

 יז ןוֿפ לייט .רעדלעֿפ יד ףיוא ןטעברַא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה ןשטנעמ ליֿפ

 -גוא ןוא ןרערט טימ טײזרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,גנַאזעג טימ ןטינשעג ןיוש ןבָאה

 ןוא םילשמ ליֿפ ןוא רעניול-גָאט יד ןוֿפ טעברַא יד טשטנעבעג טָאה יבר רעזד

 ,טנרעלעג טרָאד זדנוא רע טָאה ןשינעכַײלג עגולק

 ןענַײז ייז יו ,רעדלעֿפ יד ןעזעג טָאה יבר רעזדנוא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 טימ לוֿפ ןסקַאװַאב ןענַײז ןקָאטשנַײװ יד ןוא טעברַא סנשטנעמ ןופ טײזַאב ןייש

 -עג ןוא ליומ ןַײז טנֿפעעגֿפױא יבר רעזדנוא טָאה ,ןעילב רעמייב יד ןוא סנירג
 :לשמ ןַײז טגָאז

 וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא דרע יד ןוא טָאג וצ -- ןעלמיה יד ,ןעלמיה יד;
 טלײצרַאֿפ ױזַא ,טָאג ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןלײצרַאֿפ ןעלמיה יד יװ ױזַא ןוא ;ןשטנעמ
 ןרעוו תולייח יד :ךַײא גָאז ךיא רָאװ יו .שטנעמ ןוֿפ טעברַא רעד ןגעוו דרע יד
 ןדעי רַאֿפ ,רעֿפַאשַאב רעייז ןוֿפ רעזערג יד יװ ,רַאהדלעֿפ ןוֿפ טלייצעג ױזַא טשינ
 םעד טיול ,ןטיה םיא לָאז סָאװ ,ךאלמ ןַײז טמיטשַאב רע טָאה ייז ןוֿפ םענייא
 ,סטוג םעד טיול --- ןַאמרעקַא ןוֿפ טעברַא יד ןעמ טנעקרעד ןרָאג ןוֿפ ןעלמַאזנָא
 ןלעוו ,טָאג ןוֿפ ןרָאג ןיא ןעלמַאזנָא ןוא דלעֿפ םעד ןוֿפ ןדַײנש טעװ ריא סָאװ
 ןטסָאמעג ייז ןלעװ סָאמ רעדנַא ןייק טימ טשינ .םישעמ ערעַײא ןרעוו טּפשמעג
 רעדנַא ןייק טימ טשינ ןוא ןרעוװ ןגיואוועג גָאװ רעדנַא ןייק טימ טשינ ,ןרעוו
 סָאד ,ןֿפַאשעג ןבָאה םישעמ ערעַײא סָאװ ,סטוג םעד טיול רָאנ ,טלייצעג לָאצ

 יד רָאנ טנעז ריא ,ךַײא וצ טגרָאבעגסיױא רָאנ זיא סע ,סרעַײא טשינ זיא דלעֿפ

 םערָאװ .ןדַײנש וצ ןטכורֿפ רעמ סָאװ רעקַא רעַײא ןוֿפ טעז רעבירעד ,רעגױל-גָאט

 ..."ןרעװ ןעמונעגוצ ךַײא ןוֿפ טעװ דלעֿפ סָאד ןעוו ,טשינ טסייוו ריא

 ןֿפױא טנרעלעג זדנוא רע טָאה ןשינעכַײלג עגולק ןוא םילשמ ליֿפ ךָאנ ןוא
 ןייק ןריֿפ סָאװ רעדלעֿפ ענייש יד ןשיווצ זדנוא טימ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,געוו
 ,רעדעס ןוא רענעטרעג יד רעביא ,ןַאמרעקַא םעד ןוא רעקַא םעד רעביא .םיענ

 עלַא ןוֿפ ןטסגילק םעד טניז ןוא -- .,געוו ןֿפױא ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ סָאװ

 -עג טשינ סעכלעזַא ןעמ טָאה אריס-ןב םכח םעד טניז ןוא ,ךלמה המלש ,ןשטנעמ

 "נייאנייא ןַא וצ טדנעוועג ןעוועג ןענַײז רעטרעוו ענַײז עלַא ןוא ,דנַאל ןיא טרעה

 ידּכ ,למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ עביל יד ןוא המיא יד ןצנַאלֿפוצנַײא --- ליצ ןקיצ

 ,םיא ןיא ןדנובעגנָא ןַײז ןלָאז רעצרעה ערעזדנוא
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 רעטרעװ יד רימ בָאה ךיא !טרעהעג סָאד ןבָאה סָאװ ןרעיוא יד וצ ליואוו
 -נערב רעטעּפש ייז לָאז ךיא ידּכ ,ןורּכז ןַײמ ןיא טצירקעגנַײא ףיט ,טנרעלעגנַײא
 .תורוד עקיטֿפניק יד רַאֿפ ֿבתּכ ןיא ןעג

 ןסָאגַאב ןוא למיה ןוֿפ דנַאר ןֿפױא ןגײנּפָא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוז יד ןעוו ןוא
 .טָאטש רעד ןוֿפ רעיוט םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז ,ןיבר ןוֿפ דיילק סָאד טכיל טימ

 ליֿפ רעייז .גנַארדעג סיורג א ןעוועג זיא םיענ טָאטש רעד ןוֿפ רעיוט םַײב ןוא
 ענעדָאלַאב ןעלזייא ליֿפ ךיוא ייז טימ ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ ןעמוקעגמײהַא זיא קלָאֿפ
 ,קינָאה טימ ,לייא ןגירק טימ עטנדָאלַאב ,ןעלמעק ןענַאװַארַאק ךיוא ,תואוֿבּת טימ
 ןוֿפ ןגיוצעגנָא ןבָאה תורוחס ערעדנַא ןוא רעדיילק ענעלָאװ ןוא ענעסקַאלֿפ טימ
 טַײל עכַײר יד ןוא ,ץיזַאב ןכַײר ןוֿפ טָאטש ַא ןעוועג זיא םיענ סָאד םערָאװ :געװ
 -ַאב ןבָאה ייז רָאנ ,דרע רעייז ןוֿפ ןטקודָארּפ יד טימ טנגונגַאב טשינ ךיז ןבָאה
 ןוֿפ גנַארדעג םעד ןיא עקינייא ןבָאה ךָאד .טַײװ רעד ןוֿפ תורוחס ליֿפ ךיוא ןגיוצ
 םידימלּת ענַײז טימ יבר ַא טָאטש ןיא טמוק סע זַא ,טנעקרעד תומהב ןוא ןשטנעמ
 -רַאֿפ טשינ לָאז דיילק ןַײז ידּכ ,טלגנירעגמורַא ןיבר רעזדנוא ןבָאה רימ םערָאוװ)

 -- "!ךרד ונּפ; :ןרעדנַא םוצ רענייא ןֿפורעג ןבָאה ייז ןוא ,(ןרעו טקיניירמוא
 ןיוש טָאה סע ןעוו ןוא .טָאטש רעזדנוא ןיא טמוק יבר ַא םערָאװ ,געוו ַא טכַאמ
 סָאװ לגנִיי ַא ןעוועג זיא סָאד -- ייז ןוֿפ רענייא טָאה ,ןעלקנוט וצ ןביוהעגנָא

 -נוא ףיוא ןוא זדנוא ףיוא טקוקעג ,טלעטשענּפָא ךיז -- לזייא ןַײז טריֿפעג טָאה
 טָאטש רעד ןוֿפ ןַאמ רעכעלרעדנואוו רעד ,טעז; :ןֿפורעגסיױא ןוא ןיבר רעזד
 | ,"! ןַײרַא זדנוא וצ טמוק םוחנ-רֿפּכ

 -ָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא רעייז ןעלגנירוצמורַא ןביוהעגנָא זדנוא ןבָאה דלַאב ןוא
 טקיש לייא רעטוג ַא יו ,םיא רַאֿפ סיױארָאֿפ טייג ןיבר ןַײמ ןוֿפ םש רעטוג רעד םער
 -רַא רעייז ןֿפרָאװעגקעװַא ןבָאה תוכָאלמ-ילעב .ןקַאמשעג ענַײז ךיז רַאֿפ סיױרָאֿפ

 טנעה יד ןיא ךעלּפמעל ענעדנוצעגנָא טימ ןוא ,ןעמָארק ערעייז רעמערק יד ,טעב
 ןטכַײלַאב וצ ידּכ .ןעמוקעגסױרַא רעזַײה ערעייז ןוֿפ ןלעווש יד ףיוא ייז ןענַײז
 :זדנוא וצ ןֿפורעג ןבָאה ייז ןוא געוו םעד זדנוא

 !ןעמָאנ סטָאג ןיא ,עקידנעמוקנָא ,טשטנעבעג טַײז --
 ןעמוק וצ טָאטש רעד ןוֿפ תסנּכה:תיב םעד ןיא טלַײאעג ןבָאה רימ רעבָא

 טעבעג:טנווָא סָאד ןעוועג טַײצ ןיוש זיא סע ןוא ןלַאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד םערָאװ
 | י .ןגָאז וצ

 ןועמש :ןֿפורעג טָאה'מ ןכלעוו ,ןַאמ רעמורֿפ ַא ןעוועג זיא םיענ טָאטש רעד ןיא
 "נוא טרעהעג טרָאד טָאה ןוא םוחנ-רֿפּכ ןיא ןעוועג זיא ןַאמ רעד ןוא .שורּפ רעד
 לייט ַא טָאה ױזַא ,ןלעֿפעג םיא ןענַײז ייז ןוא גרַאב םעד ףיוא דייר סניבר רעזד
 שורּפ םעד ןועמש יב ןייטשנַײא לָאז יבר רעזדנוא זַא ,טגָאזעג םידימלּת יד ןוֿפ
 ךיז ןעמוק םירֿפוס ןוא עטנרעלעג יד ןוא הרוּת ןוֿפ טרָא ןַא זיא סָאװ ,זיוה ןיא
 םיא ןוא שורּפ םעד ןועמש וצ ןייגקעװַא טלָאװעג בָאה ךיא ןוא .םיא ַײב ןעמַאזוצ

 טָאה סכומ רעד יול דימלּת רעד .ןעמוקנָא סניבר רעזדנוא ןוֿפ ןבעג ןסיווּוצ |
 ןעמָאנ ןַײז ןוא סכומ ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,דנַײרֿפ ַא טָאטש ןיא טַאהעג טרָאד

 ױזַא ;שטנעמ רעכַײר ַא ןעוועג זיא ןנחוי רעקיזָאד רעד ןוא ,ןנחוי ןעוועג זיא |
 ,ידֿבז רעדירב יד ןוא רעשיֿפ םעד ןועמש טימ םידימלּת יד ןוֿפ לייט ַא טָאה
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 -ּפָא לָאז יבר רעזדנוא זַא ,טגָאזעג ,העד ןייא ןיא ןעוועג ירד עלַא ןענַײז עטלעוו

 קלָאֿפ סָאד ןעמוקֿפיױנוצ ךיז טעװ טרָאד םערָאװ ,סכומ םעד ןוֿפ זיוה ןיא ןגַײטש

 -נוא ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעוו ,עטמעשרַאֿפ ןוא ענעסיױטשרַאֿפ עלַא ןוא דנַאל ןוֿפ

 ןייג ןלעוװ רימ,, :טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא רעבָא .טסיירט ןוא ףליה סניבר רעזד

 ,ןלעטשּפָא טרָאד ךיז ןלעװ רימ ןוא ףיונוצ ךיז ןעמוק עלַא ואוו ,תסנּכח-תיב ןיא

 םעד רעטנוא ןטעב זדנוא ןוא זדנוא ךָאנ רעטשרע רעד ןעמוק טעוװ סע רעוו ןוא

 רעטרעוװ יד םערָאװ ,ןייג רימ ןלעװ םעד וצ ,ןעמוק וצ בוטש ןַײז ןוֿפ ןקלַאג

 ןוֿפ ןסָאלשעגסיױא טשינ טרעוו רענייק ןוא ,טקישעג ןדִיי עלַא וצ ןענַײז טָאג ןוֿפ

 .ןוטעג רימ ןבָאה ױזַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעד יוװ יױזַא ןוא .?ייז

 זיא יױװַא ,ןַיײרַא תסנּכה-תיב ןיא ןעגנַאגעג ןענַײז רימ יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא

 גנַאלק רעד טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סע םערָאװ ,ןעגנַאגעגכָאנ קלָאֿפ ליֿפ זדנוא ךָאנ

 .ןעמוקעגנָא זיא רעדנואוו טוט סָאװ ןַאמ רעד זַא ,טָאטש ןיא

 טָאטש ןיא זיא יבר רעזדנוא זַא ,טרעהעג טָאה שורּפ רעד ןועמש ןעוו ןוא

 עקינייא ןֿפורֿפױנוצ טזָאלעג ןוא דיילק ןייש ןַײז ןוטעגנָא רע טָאה ױזַא .ןעמוקעג

 ןוא רעדיילק ענייש ערעייז ןוטעגנָא ןבָאה ייז ןוא ,םירֿפוס ןוא םישורּפ יד ןוֿפ

 ןועמש ןוא .ןַײז םינּפ לבקמ ןיבר רעזדנוא ןַײרַא תסנּכח-תיב ןיא ןעמוקעג ןענַײז

 :ןיבר רעזדנוא וצ טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה שורּפ רעד

 ױזַא ,ןַײז םינּפ לבקמ ךיד ןעמוקעג ןענַײז טָאטש רעזדנוא ןוֿפ םימכח יד ---

 ןַײמ ןיא ןגַײטשּפָא טסלָאז וד זַא ,ןטעב ךיז ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא ,זיא ןיד רעד יו

 ידּכ ,טיורב זדנוא טימ ןסע ןוא שיט ןייא ַײב זדנוא טימ ןציז טסלָאז וד ןוא זיוה

 ,םיחרוא תסנכה ןוֿפ הווצמ יד ריד ןיא ןַײז םייקמ ןענָאק ןלָאז רימ

 :טגערֿפעג יבר רעזדנוא טָאה

 וד סָאװ ,םיחרוא תסנכה ןוֿפ הווצמ יד ןַײז וצ םייקמ ידּכ זיולב סע זיא --

 ?ןַיײרַא זיוה ןַײד ןיא ךימ ןטעב ןעמוקעג טסיב

 רעביא ןדער ןוא טיורב ןסע ןוא שיט ןייא ַײב ןציז ןענָאק ןלָאז רימ ידּכ --

 .טגָאזעג ןועמש טָאה --- !זיא ןיד רעד יוװ ױזַא ,טָאג ןוֿפ ערעל רעד

 גנוריֿפֿפױא רעדמערֿפ רעד ןוֿפ טרעהעג טָאהעג ןיוש טָאה ןועמש רעד םערָאװ

 טָאה סָאװ ןוא םימכח ידימלּת יד ןוֿפ ךרד ןיא טשינ זיא סָאװ ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ

 רע טָאה רעבירעד ,םוחנ-רֿפכ טָאטש רעד ןוֿפ טַײל עטנרעלעג יד טנרעצרעד

 ,ןוט וצ סָאװ ןסיוו וצ ןוא ךַאז יד ןייגרעד וצ ידּכ ,ןיבר םעד ןשרָאֿפסיױא טלָאװעג

 ןוֿפ םימכח יד ךיוא ןוא ןַײרַא בוטש ןיא ןטעבעג םיא רע טָאה םעד בילוצ ןוא
 | , ,ךיז וצ ןֿפורעג םיענ

 ןוא ,ןגיװשרַאֿפ יז טָאה רע רעבָא ,ךַאז רעד ןוֿפ טסואוועג טָאה יבר רעד ןוא

 ןיא ןענועמש וצ ןייג וצ טקיליװעגנַײא רע טָאה ךָאד ,טסואוועג טָאה רע שטָאכ

 .םימכח יד טימ ןציז ןוא ןַײרַא בוטש

 רעייז ןוא ןַײרַא זיוה ןַײז ןיא טיײלגַאב םיא ןבָאה םימכח יד טימ ןועמש ןוא

 סע לַײװ .ןועמש ןוֿפ זיוה ןיא ןעגנַאגעגכָאנ ןיבר רעזדנוא ךָאנ זיא קלָאֿפ ליֿפ

 זיא ףסוי ןב עושי יבר רעד זַא ,גנַאלק רעד טָאטש ןיא טרעהעג ןיוש ךיז טָאה

 ןועמש ןכַײר ןוֿפ זיוה ןיא םימכח יד טימ ןציז טעװ רע ןוא םיענ ןייק ןעמוקעג

 .טָאג ןוֿפ ערעל יד ןשרָאֿפ ןעמַאזוצ ןלעוװ ייז ןוא שורּפ םעד
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 טרָאד ןיוש טָאה יױזַא ,ןועמש ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןעוו ןוא

 ןיגנַײרַאטימ טלָאװעג ןוא טרַאװעגּפָא קלָאֿפ ליֿפ זיוה ןוֿפ ןרעיוט יד רַאֿפ ךיוא

 ןענַײז ןועמש ןוֿפ רעיוט םעד רַאֿפ רָאנ .טָאג ןוֿפ דייר יד ןרעה וצ ידּכ ,זיוה ןיא

 טינ קלָאֿפ סָאד ןבָאה ייז ןוא ,םישמש ןוֿפ טריֿפעגנָא ,רעניד ענַײז ןענַאטשעג

 טרעַײנ ,רעטיר טימ ןוא סנקעטש טימ ייז ןבירטעגקעװַא ןוא זיוה ןיא טזָאלעגנַײרַא

 טזָאלעגנַײרַא ייז ןבָאה ר ב ח ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,םענייא ןדעי ןוא םימכח יד

 ןעזעג טָאה יבר ןַײמ ןעוו ןוא .זיוה םעד ןיא ןיבר רעזדנוא ןוֿפ טײלגַאב ןיא

 ןוא ןועמש ןוֿפ רעיוט ןוֿפ קעװַא קלָאֿפ סָאדי ןבַײרט םישמש ןוא רעגיד יד יו

 :ןענועמש טגערֿפעג רע טָאה ױזַא ,ןעמוקנַײרַאטימ טשינ ייז וזַאל

 "טימ קלָאֿפ סָאד טשינ טכענק ענַײד ןוא רעניד ענַײד ןזָאל סַאװרַאֿפ --

 ?בוטש ןַײד ןיא ןעמוקנַײרַא

 :טרעֿפטנעעגּפָא ןועמש טָאה ױזַא

 ןיא קרַאטש טשינ זיא ץעזעג סָאד ,טעדליבעגמוא זיא דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ סָאד --

 ןוא ,ןיירמוא ןוא ןייר ןוֿפ םיניד יד ןטיהוצּפָא טשינ ןסייוו ייז ןוא טנעה ערעייז

 סָאד רעדָא םילּכ יד ,זיוה סָאד ןַײז אמטמ ןענָאק ייז זַא ,ארומ ַא ָאד זיא סע

 .טיורב
 ןוא תונמחר סיורג טימ קלָאֿפ ןעמערָא ןֿפױא טקוקעג יבר רעזדנוא טָאה ױזַא

 :טגָאזעג טָאה ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 ךוטסַאּפ ןייק טָאה סָאװ .ףָאש עדערעשט עטזָאלרַאֿפ ַא יו זיא קלָאֿפ סָאד --

 .טשינ

 .ןעמונעגטימ זדנוא ךיוא טָאה ןוא ןועמש םעד טימ ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ןַאד

 ןוא ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענַײז ידבז רעדירב ייווצ יד ןוא הנוי-רב ןועמש רָאנ

 ,ןיבר םעד טרַאװעגּפָא

 זיא ןוא סיורג רעייז ןיא זיוה ןַײז ןוא ,ןַאמ רעכַײר ַא זיא שורּפ רעד ןועמש

 ןוא ,ןײבטנַאֿפלעה ןוא דלָאג ןוא רעבליז סיוא םילּכ ענייש ליֿפ טימ טלעטשעגנָא

 -סיש ענרעבליז טכַארבעג ןבָאה רעניד יד ןוא .רעניד ליֿפ רעייז טימ טניואווַאב

 ןענועמש ןוֿפ טנעה יד ןשַאוועג ןבָאה ייז ןוא ,סנידס ןוא רעסַאװ ןגירק טײמ ןעל

 יד ןשַאװעגּפָא טשינ ןבָאה ייז רעבָא .םיא טימ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,םימכח יד ןוא

 סָאד םערָאװ ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ טשינ ןוא ןיבר רעזדנוא ןוֿפ סיֿפ יד ןוא טנעה

 הווצמ יד טֿפרַאװרַאֿפ יבר רעזדנוא זַא ,ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ טַאהעג ןיוש זיא לוק

 .ןשַאװעגמוא טיורב םיסכומ טימ טסע רע ןוא םידי תליטנ ןוֿפ

 טכַארטעג בָאה ךיא ןוא .ךַאז יד ןגיושרַאֿפ ןוא ןעזעגוצ סָאד טָאה יבר רעד ןוא

 טָאה ןעמ םערָאװ ,ןרעו סיורעד טעװ סע סָאװ ,טסייוו רעוו :הבשחמ ןַײמ ןיא

 בוטש ןיא ךיז וצ ןטעברַאֿפ םיא ןועמש טָאה ןיבר םעד ןוואורּפ וצ רָאנ זַא ,ןעזעג

 ,םימכח יד טימ ןציז וצ ןַײרַא

 םעד טיורב סָאד טגנַאלרעד ןבָאה רעניד יד יוװ ,ךָאנרעד ןעוועג זיא סע ןוא

 ןעמונעג סע רע טָאה ,ןַײז וצ אמטמ טשינ סע ידּכ ,ךוט ַא ןיא טלקיװעגנַײא ןיבר

 ,זדנוא ןשיװצ טלײטעגנַײא ןוא טיורב סָאד ןכָארבעג ןוא טגָאזעג טעבעג ןַײז ןוא

 .טייהרענעשַאוװעגמוא ןסעגעג סע ןבָאה רימ ןוא ,םידימלּת ענַײז

 ידַּכ רָאנ םערָאװ ,ךַאז רעד רעביא טרעדנואוועג ךיז ןעבָאה םימכח יד ןוא

 רעניד יד ןבָאה ,םידי תליטנ ןָא טיורב ןסע טעװ רע יצ ,ןיבר םעד ןוואורּפ וצ
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 -עגֿפױא ךיז טָאה .טנעה סניבר םעד ןשַאװעג טשינ לעֿפַאב סרַאה רעייז ףיוא

 :ןיבר רעזדנוא טגערֿפעג ןוא םימכח יד ןוֿפ רענייא טלעטש

 ןרַאֿפ טנעה יד ןשַאו וצ הנקת עסיורג א ןעוועג ןקתמ ןבָאה םימכח יד --

 ,יבר ַא זַא ,רימ ןעעז טציא ןוא ,ןטַײצ עטלַא ןוֿפ הלבקב סָאד ןבָאה רימ ןוא ןסע

 םעד ךרוד ,םידי-תליטנ ןָא טיורב טסע ,לארׂשי ןיא הרוּת ןַײז טײרּפשרַאֿפ סָאװ

 ןוא טסנרעל וד סָאװ ,דייר ענַײד ןענַײז יצ ,זדנוא ןרעל :ןיבר םעד רימ ןגערֿפ

 עטלַא ןוֿפ רעדָא סיבר ענַײד ןוֿפ ריד וצ הלבקב ,טסוט וד סָאװ ,םישעמ יד

 טשינ ךיז טסיב וד ןוא ,םישעמ טסוט וד ןוא דייר טסגָאז וד םערָאװ ?םידיסח

 טסָאה וד ןעמעוו ןוֿפ טשינ ךיוא טסגָאז וד ןוא הרוּת רעד ןוֿפ קוסּפ ַא ףיוא ךמוס

 !הלבקב סע

 ;טרעֿפטנעעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא

 רע טָאה ,טוט םדא-ןב רעד סָאװ סָאד ןוא טגָאז םדא-ןב רעד סָאװ סָאד --

 .למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ הלבקב סע
 ןרעדנַא םעד ףיוא טקוקעג טָאה רענייא ןוא ןרָאװעג םמוּתשנ םימכח יד ןענַײז

 םערָאװ ,שורּפ םעד ןועמש ףיוא ,תיבה-לעב רעייז ףיוא טקוקעג ןבָאה עלַא ןוא

 .תורישע ןוא ןענרעל ןיא ייז ןוֿפ רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע

 רעד טימ דרָאב עצרַאװש עגנַאל ןַײז ןעמונעגנָא שורּפ רעד ןועמש טָאה

 :טגָאזעג ןוא ןרעטש ןכיוה ןַײז טשטיינקעג טָאה רע ןוא טנַאה

 ,רָאלק רימ ןענַײז ייווצ ,ןכַאז ירד ןעגנורדעג ןענַײז ןיבר ןוֿפ דייר יד ןוֿפ ---

 "עג זיא רע זַא ,ךיז טלַאה יבר רעד טָאװ ,ךַאז עטשרע יד ,קֿפס ַא רימ זיא ענייא

 ינא חלוש ,םדא'ןב -- ילא רמאיו, :קוסּפ ןיא טייטש סע םערָאװ .טָאג ןוֿפ טקיש

 ךיז ףיוא טגָאז סע רעוו זַא ,ןעגנורדעג ןענַאד ןוֿפ זיא ,"לארׂשי-תיב לא ךתוא
 רעדעי זַא ,ךַאז עטייווצ יד .טָאג ןוֿפ טקישעג זיא רע זַא ,רע טביילג ,"םדאזןב;

 טייטש סע םערָאװ ,רעטָאֿפ ןַײז ןיילַא טָאג ןֿפורוצנָא טכער סָאד טָאה לארשידוב
 סָאד זַא ,רימ ןענרעל ןענַאװ ןוֿפ רעבָא !!םכיחלא 'הל םתא םינב;ק :ןבירשעג

 ?הרובגה יּפמ הלבקב סע רע טָאה ,טגָאז יבר רעד סָאװ

 .טרעֿפטנעעגּפָא יבר רעד טָאה --- ןָא סָאד ןגָאז ןגַײװצ יד ףיוא לגיײֿפ יד ---

 ןועמש טָאה -- ןגיײוװצ יד ףיוא לגיײֿפ יד ןוֿפ היאר ןייק טשינ ןעמענ דימ --

 | ,טגערֿפעגּפָא

 .סע ןליײצרַאֿפ ןסָאג יד ףיוא רענייטש יד ---

 ןסָאג יד ףיוא רענייטש יד ןוֿפ היאר ןייק טשינ ןעמענ רימ --

 .ףיורעד תודע ןענַײז ענעסעזַאב יד ,עקיצערק יד ,עטיוט יד --

 .תודעל לוסּפ ןענַײז עטיוט ןוא עקיצערק ,עקידניז ןוא טנעסעזַאב --

 ןקיטעטשַאב סע ןוא ןיילַא רֿבד-לעב רעד ןעמוק לָאז ,ױזַא ביוא ---

 טנעיילעג ייז ףיוא בָאה ךיא ןוא ןסעזעג ױזַא ןענַײז םימכח יד יװ ,ױזַא ןוא

 םעד ךרוד ןעמ טרעהרעד ,"דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ; :קוסּפ םעד

 רימ רעדייא ןוא .רעדורעג סיורג ַא -- גנַאגנַײא םעד רַאֿפ ןוֿפ רעמיצרעדָאֿפ

 "רעיוט יד ךרוד ךיז טָאה ,ןעשעג זיא סע סָאװ ןגערֿפ וצ טַאהעג טַײצ ךָאנ ןבָאה

 ןיא קערש ןוא טעּפמיא סיורג טימ ןַײרַא זיא ןוא ױרֿפ ַא ןסירעגכרוד רעטיה

 .הדועס רעד לב טגיילעגסיוא ןגעלעג ןענַײז םימכח יד ואוו ,רדח ןסיורג םעד

 -לעב רעד רעבָא ,ןטלַאהקירוצ יז טלָאװעג ןוא ןֿפָאלעגכָאנ ריא ןענַײז טכענק יד
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 ױרֿפ יד ןוא ,ןזָאלּפָא יז ןלָאז ייז זַא ,ייז וצ קנואוו א ןבעגעג טָאה זיוה ןוֿפ תיבה

 ברַאֿפ רעכַײר טימ ךוט-ןודיצ ןופ בעוועג ןלעדייא ןַא ןיא טליהעגנַייא ןעוועג זיא

 ןעוועג ןענַײז רָאה עריא ןוא ,םש ןטכעלש ַא ןוֿפ רעבַײװ יד ןגָארט סע יוװ ,טצוּפַאב

 ןזָאלעצ ןוא ןֿפָא רָאנ ,ןלױהרַאֿפ -- ןעױרֿפ עשידִיי ןוֿפ גהנמ םעד טיול טשינ

 -- טייק רענעדלָאג ַא וצ טלטייקעגוצ -- זדלַאה ריא ףיוא ןוא ,בַײל ריא רעביא

 ןקידעקעמש ןטלדייאעגסיוא טימ לגירק רעטסַאבלַא ןַא ןעגנעה טַאהעג יז טָאה

 סָאד סָאװ -- ,בוטש רעצנַאג רעד ןיא טרעהעג ךיז טָאה קַאמשעג ןַײז סָאװ ,לייא

 יד ףיוא ךעלעגירק עכלעזַא ןגָארט עכלעוו ,ןעױרֿפ עכַײר ןוֿפ ןֿפוא רעד זיא

 טקערטשעגסיוא טָאה יז ןוא .סעוורָאב ןעוועג ןענַײז סיֿפ עריא זיולב ;רעזדלעה

 ;טגערֿפעג ןוא טנעה עריא

 -עג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעכעלרעדנואוו רעד ךַײא ןשיווצ סָאד זיא רעוו --

 טעװ ריא ,עטנדָאלַאב רעוש טנעז ריא סָאװ ,עלַא ריא ,רימ וצ טמוק, :ןֿפור

 ?"רךימ ןיא ור ןעניֿפעג

 ךיז יז טָאה ,טרעֿפטנעעג טשינ ריא טָאה רענייק זַא ,ןעוועג זיא סע ןעוו ןוא

 טגיילעגסיוא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,םישורּפ ןוא םימכח יד רעביא טקוקעגמורַא

 "רעד טָאה יז זיב ,ןַאמ םעד ןגיוא עקיטשרוד עריא טימ טכוזעג ןוא ,שיט םַײב

 ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןלַאֿפעג ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעג יז זיא יױזַא .ןיבר רעזדנוא ןעז

 עריא ןוֿפ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט עריא זַא ױזַא ,טנייוועג קרַאטש רעייז טָאה

 ,ןעזעג טָאה יז יוװ .ןשַאװעג ייז ןוא סיֿפ סניבר ןַײמ ףיוא ןענורעג ןענַײז ןוא ןגיוא

 עריא ןעמונעג יז טָאה ױזַא ןרערט עריא טימ סיֿפ סניבר םעד טצענַאב יז .זַא

 יד טימ טשוקעג סיֿפ יד טָאה יז ןוא ,ןרערט עריא טנקורטעג ייז טימ ןוא רָאה

 זיא סָאװ ,לגירק-רעטסַאבלַא סָאד ןעמונעג יז טָאה ךָאנרעד .ליומ ריא ןוֿפ ןּפיל

 רעטסרעַײט רעד ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ןוא זדלַאה ריא ףיוא ןעגנָאהעג

 סניבר םעד ףיוא ןסָאגעגסױא ןוא ,רומ ךיז טֿפור סָאװ ,לייא רעקידעקעמש

 ,טבלַאזעג ייז ןוא סיֿפ
 סָאד ןבָאה ,שיט םורַא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,םימכח ןוא םירֿפוס יד יװ ןוא

 טלָאװ רע ןעוו, :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןוא טלכיימשעג ייז ןבָאה ױזַא ,ןעזעג

 ".,.ןיא סָאד ױרֿפ רעגייטש ַא רַאֿפ סָאװ ,טסואוועג רע טלָאװ ,איבנ ַא ןעוועג

 רעצנַאג רעד ןיא טנעקעג יז טָאה ןעמ ןוא עקידניז ַא ןעוועג זיא ױרֿפ יד םערָאװ

 "עג ןבָאה םימכח יד ןוא .לדגמ טָאטש רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז ןוא ,טנגעג

 וצ דניז ןוֿפ ץענ ריא ידּכ ,ןַײרַא טָאטש רעד ןיא ןעמוקעג זיא יז זַא ,טניימ

 ,לייא רעקידעקעמש רעד ןוא .םיענ ןוֿפ רענעמ עכַײר יד ןשיווצ ןטײרּפשרַאֿפ

 ערעַײט ןוֿפ ןלָאמעג ןעוועג זיא ,סיֿפ סניבר םעד טבלַאזעג טָאה יז ןכלעוו טימ

 ןיבר םעד ןוֿפ סיֿפ יד יז טבלַאז סָאד זַא ,טניימעג םימכח יד ןבָאה --- ,ןצריוועג

 רעצרעה יד ןיא הוואּת יד טקעוורעד יז ןכלעוו ךרוד ,לייא ןקידעקעמש םעד טימ

 טלָאװ יבר רעד ןעוו; :טגָאזעג ךיז ןבָאה םימכח יד ןוא .רעבָאהביל עריא ןוֿפ

 ?...ןיא סָאד ירֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ,טסואוועג ןעועג רע טלָאװ ,איבנ ַא ןעוועג

 הבושתב רזוח ןיוש טָאה ױרֿפ יד זַא .טסואוועג טשינ ןבָאה םימכח יד רעבָא

 יז טָאה רעכלעוו ,ימלת-רב ןדנילב םעד טימ ןעמוקעג זיא יז זַא ,ןוא ןעוועג
 םיחנ-רֿפּכ ןיא ןעמוקעג ןענַײז ייז ;טירט סניבר םעד ךָאנ טכַארבעג רעהַא ָאד

 ױזַא ןענוֿפעג טשינ טרָאד םיא ןבָאה ייז ןעוו ןוא -- ,ןכוזוצֿפױא יבר רעזדנוא
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 יבר רעזדנוא זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז םערָאװ ,םיענ ןייק ןעגנַאגעגֿפױא ייז ןענַײז

 יז טָאה ,ןוטעגנָא טָאה יז סָאװ ,רעדיילק ערעַײט יד ןוא .ףיוא טרָאד ךיז טלָאה

 ױזַא ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ דובּכ םעד רַאֿפ רָאנ ,ןגעוו טייקנייש רַאֿפ ןוטעג טשינ סע

 -עג יז .טָאה רעדיילק ענעדַײז עריא רעטנוא רעבָא .,לייא ןרעַײט םעד --- ךיוא

 ...הטרח טימ לוֿפ ץרַאה ַא ןגָארט

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןוא טסואוועג ןוֿפרעד טָאה יבר רעזדנוא רעבָא

 סָאװ ,רענָאמ ַא ןעועג זיא סע :הלאש ַא ןגערֿפ ךיד לע ךיא ,ןועמש ---

 טרעדנוה ףניֿפ ןעוועג קידלוש םיא זיא רענייא .תובוח-ילשב ייווצ טַאהעג טָאה

 ןלָאצ וצ טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ןעוו ןוא .קיצֿפוֿפ רערעדנַא רעד ןוא טרניד

 ןוֿפ רעכלעוו ,רָאנ רימ עשזיגָאז .תובוח יד ןעקנָאשעג עדייב ייז רע טָאה יזזַא

 ?ןבָאה ביל ןוא ןַײז רַאבקנַאד רעמ רענָאמ םעד טעוװ ייז

 :טרעֿפטנעעג ןועמש טָאה ױזַא

 !ןעקנָאשעג ֿבוח ןרעסערג םעד טָאה רע ןכלעוו ,רעד סיוועג ---

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז יבר ןַײמ טָאה יױזַא

 וצ טדנעװעג ךיז טָאה רע ןוא -- ,ןעמש ,טנקטּפעג טוג טטָאה וד --

 וד ןוא ןעמוקעגנַײרַא זיוה ןַײד ןיא ןיב ךיא --- :טגָאזעג םיא וצ ןוא ןענועמש

 ןשַאװעג טָאה יז ,סיֿפ ענַײמ ןשַאו וצ ןבעגעג טשינ רעסַאװ ןייק רימ טסָאה

 טסָאה וד .ּפָאק ריא ןוֿפ רָאה יד טימ ייז טשיװעגּפָא ןוא ןרערט טימ סיֿפ עניימ

 טשינ יז טרעה ןעמוקעגנַײרַא ןיא יז טניז רעבָא ,ןבעגעג טשינ שוק ןייק רימ

 יז רעבָא ,לייא טימ ּפָאק ןַײמ טבלַאזעג טשינ טסָאה וד .ןשוק וצ סיֿפ ענַײמ ףיוא

 עריא :ריד וצ ךיא גָאז רעבירעד .לייא ןױעַײט טימ סיֿפ ענַײמ טבלַאזעג טָאה

 ױרֿפ רעד וצ ןוא -- .טבילעג ליֿפ טָאה יז םערָאװ ,ןבעגרַאֿפ ריא ןענַײז םיאטח

 -עג ריד טָאה ןביולג ןַײד ,ןבעגרַאֿפ ריד ןענַײז דניז ענַײד -- :טגָאזעג רע טָאה

 !ןדירֿפ ןיא ייג ,ןֿפלָאה

 -ֿפױא עסיורג ַא זיא ױזַא ,טרעהעג סָאד ןבָאה םימכח ןוא םישורּפ יד יוװ ןוא

 יב ,הדועס רעד ןוֿפ טלעטשעגֿפיױא ךיז ןבָאה ייז .ןרָאװעג ייז ןשיווצ גנוגער

 רע זיא רעוא ןרעדנַא םעד רענייא טגערֿפעג ןוא ,ןסעזעג ןענַײז ייז רעכלעוו

 ענַײז טָאה יױרֿפ יד סָאװ ,םעד בילוצ ,ןכתיה ?ןבעגרַאֿפ דניז ןָאק רע סָאװ ,סָאד

 ןבעגרַאֿפ דניז יד ריא ןענַײז ,לייא ןקידניז ריא טימ טבלַאזעג ןוא טשוקעג סיֿפ

 ,טָאג ןוֿפ טקישעג ,איבנ ַא רע זיא יצ; :טגָאזעג ןכָאה ערעדנַא ןוא ??ןרָאװעג

 *?ןבעגרַאֿפ דניז ןָאק רע סָאװ

 "עג ךיז טָאה רע רָאנ ,טרעֿפטנעעגּפָא טשינרָאג ייז טָאה יבר ןַײמ רעבָא

 לטעב-גיל ןַײז ףיוא ןגיל ןבילבעג זיא רעכלעוו ,שורּפ םעד ןועמש וצ טדנעוו

 גנוגערֿפױא רעטיול ןוֿפ ןעוועג ךיילב רעייז זיא םינּפ ןַײז ןוא ןײבטנַאֿפלעה ןוֿפ

 ;ןקנוֿפ טימ טישעג ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא טרעטיצעג טָאה דרָאב עצרַאװש ןַײז ןוא

 "יא טָאה ןוא ןעמוקעג ןײלַא זיא רבד-לעב רעד ,ןעזעג טסָאה וד ,ןועמש ---

 ?טנעה ענַײמ ןיא ץֿפח סָאד ןבעגעגרעב

 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה ןועמש רעבָא

 לוספ ןענַײז עקידניז .עקידניז ןייק ןוֿפ היאר ןייק טשינ טגנערב ןעמ --
 .תודעל

 :טרעֿפטנעעג יבר ןַײמ םיא טָאה
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 ,ןֿפרַאדַאב עקנַארק יד רָאנ ,רָאטקָאד ןייק טשינ ןֿפרַאדַאב עטנוזעג יד --

 רעד םערָאװ ,עטנוזעג יד יו רעטנוזעג ןענַײז עקנַארק יד זַא ,ךַײא גָאז ךיא ןוא
 .סע סייוו רעקנַארק רעד רָאנ ,קנַארק זיא רע זַא ,טשינ טסייוו רעטנוזעג

 : טגָאזעג ןוא טדנעוועג ךיז רע טָאה םישורּפ ןוא םימכח יד וצ ןוא
 היעשי טשינ ןעד טָאה ןוא .רעצרעה ענעכָארבעצ יד וצ טנעָאנ זיא טָאג --

 ,םעד טימ ןיואוו ,טרָא ןקילייה ןוא ןכיוה םעד ןיא ןיואוו סָאװ ,ךיאק :טגָאזעג
 טימעג סָאד ןקיווקרעד וצ ידּכ ,טימעג ןקירעדינ ןוֿפ ןוא ןסױטשרַאֿפ זיא סָאװ
 טָאה סָאװ .?ענעסױטשרַאֿפ יד ןוֿפ ץרַאה סָאד ןבעלַאב וצ ןוא עקירעדינ יד ןוֿפ
 ריא ,םישורּפ ,ךַײא וצ זיא ייוו ?דייר עקיזָאד יד ןכַאמ וצ רָאװ ידּכ ,ןוטעג ריא
 ןסָאג יד ןיא ןרעו וצ טסירגעג ןוא ןלוש יד ןיא ןציז וצ ןָאנבױא ביל טָאה
 ,םירֿבק עטקעדרַאֿפ יו טנעז ריא ,סעקעוֿבצ ריא ,םירֿפוס ,ךייא וצ ייוו

 ךיילב עלַא ייז ןענַײז ,טרעהעג סָאד ןבָאה עטנרעלעג ןוא םימכח יד יװ ןוא
 זיא רעוא :ךיז טגערֿפעג ןוא רעטרע ערעייז ןוֿפ ךיז טלעטשעגֿפױא ןוא ןרָאװעג
 ןוא *?ןגָאז וצ רעטרעוו עכלעזַא טכער סָאד ךיז טמענ רעכלעוו ,ןַאמ רעד סָאד
 :טגָאזעג ןוא ןיבר ןַײמ וצ טדנעװעג ךיז טָאה טַײל עטנרעלעג יד ןוֿפ רענייא
 *ןקידיײלַאב זדנוא ךָאד וטסוט ױזַא ,סָאד טסגָאז וד זַא ,יבר,

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא רעבָא
 -ַאב קלָאֿפ סָאד טוט ריא םערָאװ ,טַײל עטנרעלעג ריא ,ךַײא וצ זיא ייוו --

 ןטסַאל יד ריא טוט ןיילַא ןוא ,ןגָארטרעד וצ רעווש ןענַײז סָאװ ,ןטסַאל טימ ןדָאל
 !רעגניֿפ ערעַײא ןוֿפ םענייא ןייק טימ ןרירנָא טשינ

 :טגָאזעג ןבָאה עטנרעלעג ןוא םימכח יד רעבָא
 .םיניד ןוא ןצעזעג יד ןטיה ןעוט רימ ךיוא ,תמא טשינ זיא סָאד --
 ןענָאק ךיז טלָאז ריא ידּכ ,הכאלמ עטנרעלעגסיוא ןַא יו ןטיה ייז טוט ריא --

 ןעמ ידּכ ,רעזַײהטעבעג יד ןיא גנַאל טציז ןוא ירֿפ טמוק ריא .ייז טימ ןעמירַאב
 ןוא ּפעק יד ףיוא שַא טיש ריא .רעגניֿפ ןטימ ךַײא ףיוא ןזַײװנָא ןענָאק לָאז
 קלָאֿפ סָאד רעבָא !טסַאֿפ ריא זַא ןסיוו ןלָאז עלַא ידּכ ,רעדיילק ערעַײא טטַײרעצ

 ידַּכ ,רעזַײה ערעַײא ןוֿפ ייז טבַײרט ריא ,ןשיט ערעַײא וצ וצ טשינ ריא טזָאל
 לסיש יד ןוא רעכעב םעד טקינייר ריא .םילּכ ערעַײא ןַײז אמטמ טשינ ןלָאז ייז
 ןענַײז רעבירעד ,ביוטש טימ לוֿפ ייז ןענַײז קינייװעניא רעבָא ,קינייוװנסיוא ןוֿפ
 "עג סָאד יװ זיא ןשיט ערעַײא ןוֿפ ןסע סָאד ,ןיירמוא םילּכ ןוא רעזַײה ערעַײא
 ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןבירטרַאֿפ טָאה ריא לַײװ ,םיתמ יחבזכ -- עטיוט ןוֿפ ענעטכָאש
 םיצל טימ ןוא; :טגָאזעג ןקיזָאד םעד ףיוא זיא ,ךַײא טימ טציז סע רעווװ ןוא ,ייז
 ...ןצעז טשינ ךיז ריא טלָאז

 סָאד טזָאלרַאֿפ ןוא ןביוהעגֿפױא יבר רעזדנוא ךיז טָאה רעטרעו יד טימ ןוא
 ,טניימעג בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא ,םימכח יד ןוֿפ שיט רעד ןוא שורּפ ןוֿפ זיוה
 ,"ךחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ; :טייטש קוסּפ ןיא יװ ןַײז טעוו סע זַא
 ...תקולחמ ןוֿפ ןייטש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא --

 {ע

 -ַאֿפ ץרַאה ןַײמ ,רימ רעטנוא ךיז ןדַײנש ןדנעל ענַײמ ,ןרעטיצ ןעינק ענַײמ

 ,שינעלסיירט ַא ןוא שינרעטיצ ַא טּפַאכעגנָא טָאה רעדילג ענַײמ עלַא ןוא טעכ
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 -עגֿפיױא ךימ ןוא ּפָאק ןַײמ ןוֿפ רָאה יד ַײב ןעמונעגנָא רעוװ ךימ טלָאװ סע יו

 טייג סע רעוו ,רימ רַאֿפ טייטש סע רעוו ,טשינ סייוו ךיא .ןטֿפול רעד ןיא ןביוה

 .ךָאנ גלָאֿפ ךיא טירט סעמעוו ןוא ,רימ רַאֿפ

 ײטשרַאֿפ ךיא סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע זיא רע ,יבד ַא יו רעמ זיא יבר ןַײמ

 סָאװ .תֹוחוּכ ענַײז טּפעש רע ןלעווק ַא רַאֿפ סָאװ סיוא ,טשינ סייוו ךיא .טשינ

 ןיא ךיא ייטש יצ ?רע זיא רעוװ .ןבעגעגרעביא םיא ןענַײז סָאװ ,ןתושר יד ןענַײז

 ַא ךָאד ןיב ךיא ןוא ,רימ זיא ייוו ,יוא ? לארׂשי ןיא ןקיליײה ַא ןוֿפ טנעָאנ רעד

 !ץרַאה טכעלש ַא טימ ןוא ןּפיל עקידאמט טימ שטנעמ

 ןוא שורּפ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה סָאד טזָאלרַאֿפ טָאה יבר ןַײמ יו םעד ךָאנ

 ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ױזָא ,ןסעזעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,םימכח ידימלּת עלַא טיִמ

 ןענַײז סָאװ ,םידימלּת עקירעביא יד ןוא יאנק רעד ןועמש ןוא ךיא ןוא ןסיורד ןיא

 ןענַײז רימ ןעוו ןוא .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענַײז ,זיוה ןיא םיא טימ ןעוועגטימ

 ןעמוקעגסיורַא ןענַײז רימ ןוא ןעגנַאגעגכרודַא ןטֿפַאשרעניד ןוא ןכַאװ ליֿפ יד

 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןוֿפ ייטשעג סיורג ַא ןעזעג רימ ןבָאה ױזַא ,רעיוט ןוֿפ

 -עגנָא טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןוא ,שורּפ םעד ןוֿפ רעיוט סָאד ןטיהעג

 יײז טימ ןעוועג זיא ,דימלּת רעד ,הנוי-רב ןועמש ןוא ,ךעלפמעל-לייא ענעדנוצ

 ועד ןייא ןיא ןעוועג ןענַײז ײרד יד ןוא ,סידֿבז יד ,ןנחוי ןוא בקעי ךיוא ןוא

 ןוֿפ ןטלַאהַאבוצסיוא ,ליטש רעד ןיא טכַאמעגּפָא ךיז ןשיווצ עלַא ןבָאה ייז ןוא

 ,ןיבר םוצ ןעמוקעגוצ זיא הנוי-רב ןועמש ןוא ,ךַאז ןייא םידימלת עקירעביא יד

 טָאד טגיינעג ןוא ןבױהעגֿפױא ןּפמָאל-לייא יד טָאה םיא רעטניה קלָאֿפ סָאד ןוא

 "עג ןוא טכַאנ רעד ןיא דיילק סַײװ ןַײז ןטכױלַאב ןוא ןיבר רעזדנוא ףיוא טכיל

 ךיז טָאה הנוי:רב ןועמש ןוא "!זדנוא ףלעה ,יבר ,הנעשוה ,יבר,; :םיא וצ ןֿפור

 ;ןֿפורעגנָא

 זיא סע ,םיענ טָאטש רעד ןוֿפ קלָאֿפ םעד ףיוא תונמחר בָאה ,רערעל --

 ןעז וצ טרַאג סע ןוא ןּפמָאל ענעדנוצעגנָא טימ ריד ןגעקטנַא ןעמוקעגסיורַא

 ןַײד ןוֿפ רעסַאװ טָאד ןעקנירט וצ ,ריד טימ ךיז ןעײרֿפ וצ ןוא טכיזעגנָא ןַײד

 ,ריד ךרוד ןרעוו וצ טלייהעג ןוא לַאװק

 -עגרעטנוא ןבָאה ןנחוי רעדורב ןַײז טימ ידבז עילימַאֿפ רעד ןוֿפ בקעי ןוא

 בקעי ןוא ,העד ןייא ןיא ַײרד עלַא ןעוועג ןענַײז ייז לַײװ ,הנוי-רב ןועמש ןֿפלָאה

 :טגָאזעג ױזַא ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 ריד טימ ןדער רָאנ ןליוו ייז ןוא ריד ןיא טשינ ןביילג עטנרעלעג יד ,יבר

 ביל ךיד טָאה קלָאֿפ סָאד רעבָא ,טײקמַאזטרעלעג רעייז ןזַײװַאב וצ ידּכ ,הרוּת ןוֿפ

 יד ןענַײז טביולעג; :טגָאזעג טשינ ןעד וטסָאה יצ ןוא ,ריד ןיא טביילג ןוא

 ןוא טימעג םערָא ןַא טימ ריד וצ ןעמוק ייז ןוא ?"טימעג םערָא ןַא ןבָאה סָאװ

 ןשיווצ זיא טרָא ןַײד םערָאװ ,ייז טימ יג ,ץרַאה רעייז ןוֿפ עביל יד ריד ןעגנערב

 !ייז

 :טגָאזעג ןוא ןיבר םעד טדערעגוצ ךיוא טָאה ןנחוי רעדורב ןַײז ןוא

 !םיצראה:יםע ןֿפור עטנרעלעג יד עכלעוו ,יד קלָאֿפ סָאד טשינ ןעד זיא --

 טשינ סע ןזָאל ןוא קלָאֿפ סָאד ןטכַארַאֿפ ייז ןוא ם'י ר ב ח ייז ןֿפור ןייֵלַא ךיז

 !ץרַאה םענעכָארבעצ םוצ ךָאד ךיז טסרעטנענרעד וד רעבָא ,ןשיט ערעייז וצ וצ

 ןַײז טכַאמעג ןייר טָאה רע ,סכומ םעד ןנחוי ןוֿפ זיוה םוצ זדנוא טימ ,יבר ,םוק

27 



 ןַז רעטנוא ןעלמַאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד ליװ רע ןֹוא ,ןעגנַאֿפמע וצ ךיד בוטש
 ,ריד טימ ןעײרֿפ ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,ךַאד

 :טגָאזעג בָאה ןוא ןיבר ןַײמ ןוֿפ רעיוא םוצ ןגיובעגוצ ךיז בָאה ךיא רעבָא

 "רַאֿפ זיוה רעייז טסָאה וד זַא ,ןעז ןלעװ עטנרעלעג יד ןעוו ,טציא ,יבר --
 טשיױטרַאֿפ טסָאה וד ןוא טַײל עקידניז יד טימ ןעגנַאגעג טסיב וד ןוא טזָאל
 סיורג ייז ןלעװו ױזַא ,סכומ םנוֿפ שיט םעד ףיוא עטנרעלעג יד ןוֿפ שיט םעד

 יד רַאֿפ ריד ףיוא דייר עטכעלש ןעגנערב ןלעוו ייז ןוא ריד ףיוא ןבָאה לביארַאֿפ -
 | .לארׂשי ןוֿפ עטסטלע

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא רעבָא

 רעטנורַא סע טלעטש ןעמ ןוא טכיל ןייק ןָא טשינ טדניצ ןעמ ,הדוהי --

 ןכיוה יד רעביא סע טלעטש ןעמ ןוא ןָא סע טדניצ ןעמ טרעַײנ ,טעב ןרעטנוא

 | .ןעז סע ןלָאז עלַא זַא
 "נוא רַאֿפ טקובעג ךיז טָאה רע ןוא ַײברעד ןעוועג ןיוש זיא סכומ רעד ןוא

 | :טגָאזעג ןוא ןיבר רעזד
 זיוה ןַײמ לָאז ןוא ןקלַאב ןַײמ רעטנוא ,טָאג ןוֿפ רעטשטנעבעג ,םוק --

 !ןגעווטענייד רַאֿפ ןַײז טשטנעבעג

 הנוי-רב ןועמש ןוא .געוו םעד ןיבר םעד ּפמָאל ןַײז טימ טײלגַאב טָאה רע ןוא
 יד טימ ןבָאה קלָאֿפ םעד טימ ןעמַאזוצ ןנחוי ןוא בקעי ןוא ,םיא ןבעל ןעוועג זיא
 טָאטש רעד ןוֿפ ןסַאג יד ךרוד ןיבר רעזדנוא טיילגַאב טנעה יד ןיא ןלעקַאֿפ
 | ,סכומ ןוֿפ זיוה םוצ םיענ

 ןוא טיירב זיא זיוה ןַײז ןוא ,ןַאמ רעכַײר ַא ךיוא ןנחוי סכומ רעד זיא ,ןונ
 ליֿפ טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןיוש ןענַײז טרָאד .ןעמענֿפױא ליֿפ רעייז ןָאק ןוא סיורג
 ךיוא זיא ,סודרוה ןוֿפ רעטמַאַאב רעד .אזוכ ןוא ,עמערָא ןוא עכַײר ,ןשטנעמ
 ,הנשוש ןסייהעג טָאה סָאװ ,ױרֿפ ַא טימ ןוא הנחוי בַײװ ןַײז טימ ןעוועג ןטרָאד

 עכלעוו ,בַײװ סָאד ןוא ,טָאטש ןיא ןעױרֿפ עכַײר יד ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ייז ןוא |
 סיֿפ יד טבלַאזעג ןוא ןשַאוועג טָאה עכלעוו ןוא ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןסייהעג טָאה
 ןעגנַאגעגכָאנ םיא ךָאנ ןיוש זיא ,זיוה סשורּפ םעד ןועמש ןיא ןיבר רעזדנוא ןוֿפ

 םיא טָאה ױזַא ,סכומ ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא יבר רעד יװ ןוא
 עקנַארק יד .סיֿפ ענַײז ןוֿפ טירט יד טלעטשרַאֿפ ןוא טלגנירעגמורַא קלָאֿפ סָאד

 טּפַאטעג ןבָאה סָאװ ,עדנילב ןעוועג ןענַײז סע ןוא םיא רַאֿפ טגיילעגסיוא ךיז ןבָאה
 ןבָאה ענעסעזַאב יד ןוא ,ןכיירגרעד דיילק ןַײז טלָאװעג ןוא טנעה ערעַײז טימ
 ּפעק ערעייז ןגיובעג ןבָאה עקידניז יד ןוא ,ףליה ךָאנ םיא וצ ןֿפור ןביוהעגנָא
 טנעה יד ןיא רעמינּפ ערעייז ןטלַאהַאב ןבָאה ערעדנַא ןוא ,דרע רעד וצ ףיט
 לָאז רע זַא ,ןַײרַא םינּפ ןייז ןיא ןקוק וצ טַאהעג ארומ ןטלָאװ ייז יוװ ,דנַאש ןוֿפ
 ןוא ןרעטש רעייז ףיוא ןבירשעגֿפױא טייטש סָאװ ,דניז יד ןענעקרעד טשינ
 "סיוא םיא וצ טנעה יד ןבָאה עלַא ןוא .םיקלא םלצ םעד ייז ןיא טברַאדרַאֿפ
 "!זדנוא ףלעה ,יבר; ;ןֿפורעג ןבָאה ןוא רעגַאב סיורג ןיא טקערטשעג

 "עג לוֿפ רע זיא ױזַא ,ךיז םורַא הנומא ליֿפ ױזַא ןעזעג טָאה יבר רעד יו
 ךיוא ױזַא ןוא רעַײֿפ קידנענערב יװ ןרָאװעג זיא םינּפ ןַײז ,הרוֿבג טימ ןרָאוװו

 .טנעה ענַײז
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 ןוֿפ ןוא םינּפ ןַײז ןוֿפ טיוה רעד ןוֿפ ןצירּפש ןעקנוֿפ יװ ,ןעזעג שממ טָאה ןעמ

 ןיא ןטלָאװ סע יװ ,ךַײלג למשח םוצ ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז ןוא ,דרָאב ןַײז

 םעד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ייז ןיא ןעזעג טָאה ןעמ ןוא ,ןֿפָא ןעלמיה יד ןעוועג ייז
 ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעג טָאה ,ןעוועג סייוו זיא סָאװ ,דיילק ןַײז ןוא .טכיל ןשילמיה

 .רעַײֿפ רעטיול סיוא ןעוועג טלָאװ סע יװ ,ןלַארטש עקידנדנעלב

 סניבר םעד ןוֿפ טגָאלש סָאװ ,טכיל סָאד ןעזרעד טָאה קלָאֿפ סָאד יװ ןוא

 טָאה ױזַא ,דיילק ןַײז ןוֿפ טכיל סָאד ,רָאה ןוא טיוה ןַײז ןוֿפ טכיל סָאד ,םינּפ

 טקורעגּפָא קערש רַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעמונעגמורַא ןעמעלַא שינרעטיצ סיורג ַא

 "עג יבר רעד זיא זַײרק ןטימ ןיא ,לקריצ ַא םיא םורַא טכַאמעג ןוא םיא ןוֿפ

 .טכיל קידנענערב ַא יוװ ןענַאטש

 ןוֿפ ןײגוצסױרַא טגַאװעג טָאה סָאװ ,טרָאד ןענוֿפעג ךיז טָאה ױרֿפ ןייא רָאנ

 ךיז ןבָאה סיֿפ עריא .זַײרק ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןוא קלָאֿפ ןוֿפ שינעטכידעג רעד

 ,דנילב יװ ןגיוא עריא ןוא ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ריא ןוא ,ריא רעטנוא ןטינשעג

 םיוז םעד טנַאה ריא טימ טרירעגנָא ןוא ,דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז טָאה יז ןוא

 ,דיילק סניבר ןוֿפ

 וצ רעַײֿפ טרירעגוצ ךיז טלָאװ סע יװ ,ןבעגעג רעטיצ ַא טָאה יבר רעד ןוא

 וצ טרירעגוצ ךיז טָאה רעוו, :טגערֿפעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע .רעַײֿפ

 ."רימ ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא ןיא הרוֿבג זַא ,טליֿפעג בָאה ךיא םערָאװ ,דיילק ןַײמ

 דרע רעד ףיוא םינּפ ריא טימ ןגעלעג זיא סָאװ ,ױרֿפ יד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא

 געט יד ןיא םיוב ןוֿפ טָאלב רעטצעל רעד יו טרעטיצעג טָאה ןוא םיא רַאֿפ

 :טגָאזעג ןוא טלעטשעגֿפױא יז רע טָאה ,ןגער ןוֿפ

 !טעװעטַארעג ךיד טָאה הנומא ןַיײד ,ייג ---

 םעד ןיא ןעמוקוצנײרַא טגַאװעג ערעדנַא ךיוא ןיוש ןבָאה ריא ךָאנ ןוא

 -עגסיוא טימ זיא סָאװ .רעדנילכ ַא ןעוועג זיא סע .ןיבר ןוֿפ לקריצ ןקידרעַײֿפ

 ,טסואועג טשינ טָאה ןוא ןַײרַא רעַײֿפ ןיא ןעגנַאגרעד טנעה עטקערטש

 רעד יו .טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא םיא טָאה יבר רעד רעבָא .טייג רע ןיהואוו

 יו עגנורּפשעגֿפױא רע זיא ױזַא ,טנַאה סניבר םעד טליֿפרעד טָאה רעדנילב

 -סיוא טָאה רעדנילב רעד ןוא .רעַײֿפ קידנענערב ַא טרירעגנָא םיא טלָאװ סע

 ;ןֿפורעג

 טנַאה סניבר םעד רָאנ שרעדנַא טשינ ,ןדנוצעגנָא ךימ טָאה רעַײֿפ ַא --

 !טרירעגנָא ךימ טָאה

 ריא ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ,לדגמ ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,בַײװ סָאד ןוא

 ןענַײז סָאװ ,סענורטס יד וצ ןעוועג ןכילגעג זיא יז .סיֿפ ענַײז רַאֿפ גנעל רעצנַאג

 ַא .ליד ןטימ טכַײלגעגסױא בַײל ריא יז טָאה ױזַא ,עֿפרַאה ַא ףיוא ןגיוצעגנָא

 -נָא ךיז ךיוב ריא ןיא תוחור יד רעבָא ןבָאה דלַאב .ליטש ןגעלעג יז זיא לַײװ

 ןלעו יד -- ןטניו יד יו טמערוטשעגֿפױא יז ןבָאה ןוא ןגעװַאב וצ ןביוהעג

 טלָאװעג ןטלָאװ תוחור יד יװ ,ןֿפרַאװ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,םי ןוֿפ

 ןבָאה ןוא ןעמונעג יז ןבָאה תוחור יד ןוא ,טנָאקעג טשינ ןוא בַײל ריא ןוֿפ סיױרַא

 טנעה עריא טימ ךיז םורַא ןעיירד וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,ןבױהעגֿפױא יז

 יז ןוא ,דלעֿפ ןיא סירּפיצ ַא טימ םורָא ךיז טזדלַאה טניוו רעד יו ,רָאה עריא ןוא

 קימַאלֿפ ןוא סיורג ןוא ,ליומ ריא ןוֿפ טצעזעג טָאה םיוש .ןײלַא ךיז טכוזעג טָאה
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 ןעגנוצ עקידרעַײֿפ יו ןעוועג ןענַײז רָאה עריא ןוא ,ןגיוא עריא ןעוועג ןענַײז

 .תוללי ןוא תולוק ךיז ןוֿפ ןבעג וצ ןביוהעגנָא טָאה יז .ריא םורַא ןרעקַאלֿפ סָאװ

 לוק קידנטעב ןיד ַא טימ ,דניק ַא ןוֿפ גנַאזעג יװ ןעוועג סע זיא ביײהנָא ןיא

 "יא תולוק יד ןענַײז דלַאב .ןוגינ רעזיולב ַא רָאנ ,רעטרעוו ןָא ךיז רַאֿפ סע טגניז

 יד ןקערטשוצסיוא ןביהעגנָא טָאה יז ןוא ,דיל קידהללי ַא ןיא ןעגנַאגעגרעב

 ןוֿפ ןעגניז וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ךיז רַאֿפ ןעזעג ןעמעוו טלָאװ יז יװ ,טנעה

 יז ןוא ,"?רבדמ רעד ףיוא טייג סָאװ ,רעד סָאד זיא רעוו, -- :"םירישה ריש;

 טרעטַײלעגסיױא ןַא טימ ןוא טירט עקידנצנַאט טימ ןעגנַאגעג ןגעקטנַא םיא זיא

 ןקָארשרעד ךיז יז טָאה דלַאב ןוא ,ןטרעשַאב ריא ןעזעג טלָאװ יז יוװ ,םינּפ

 -ןַייא ןוא בַײל ןצנַאג ןֿפױא טרעטַאלֿפעג ןוא טרעטיצעג טָאה יז ןוא ,םיא רַאֿפ

 ןענייוו וצ ןוא ןגָאלק וצ ןביוהעגנָא טָאה יז ןוא .ןעַײרד ןיא ךיז טעשטרוקעג

 יז ןדניב טציא ןוא ךיוב ריא ןיא תוחור ןוא םידש ןגיוצרעד ןבָאה דניז יד זַא

 םיא וצ טשינ יז ןזָאל ייז ןוא ,ייז וצ טגנַאלַאב יז זַא ,ןהנעט ןוא קירטש טימ יז

 -מורַא טרָאד טרעוו ןוא ןַײרַא עלקה:ףּכ ןיא טלַאֿפ סָאװ ,שטנעמ ַא יוװ ןוא .וצ

 יז טָאה ױזַא ,שֿפנ ןַײז ןקיטסגנַאַאב סָאװ ,ןשידגע ןוא ןעגנַאלש טימ טלגנירעג

 :טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא ןוא ןיבר םַײב ןטעב וצ ןביױהעגנָא ךיז

 ןַײמ ןעניואווַאב סָאװ ,ןטסגנַא יד ןוֿפ ,רעטלייוװרעדסיוא וד ,ךימ עװעטַאר -- |

 !וטסיב ףליה עקיצנייא ןַײמ !בַײל

 םינּפ ריא ןבָאוגעגנַײא טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא יז יװ ןלַאֿפעג זיא יז ןוא

 -ענגוצ זיא יבר רעד ןוא .טנייועג רעטיב ןוא גנַאל טָאה ןוא ,טנעה עריא ןיא

 -עג טָאה ןוא ּפָאק ריא ףיוא טנעה יד טגײלעגֿפױרַא טָאה ןוא ריא וצ ןעגנַאג

 :טגָאז

 !וטסיב ןייר !ןייר !ןייר --

 םערָאװ ,ןזָאלרַאֿפ יז ןלָאז ייז זַא ,ןלױֿפַאב רע טָאה תוחור ןוא םידש יד ןוא
 טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא יז טָאה רע ןוא .דניז יד ןרָאװעג ןבעגרַאֿפ ריא זיא סע

 -סעווש רעזדנוא, :זדנוא וצ טגָאזעג טָאה ןוא ,טרָא ריא ןוֿפ יז ןבױהעגֿפױא ןוא

 ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה יז רעבָא .סיֿפ ענַײז וצ יז טצעזעגקעווַא ןוא ,"!יז זיא רעט

 רָאה עריא ןוא םינּפ ריא טימ טָאה יז ןוא ,גנעל רעצנַאג ריא ןיא דרע רעד ףיוא

 ,ליטש ןוא קיאור ןגעלעג יז זיא ױזַא ןוא ,סיֿפ עטעקַאנ סניבר םעד טקעדַאב

 ,סיֿפ ענַײז יב ,דניק ןריובעגַײנ ַא יוו

 טימ ןוטעג טָאה יבר רעזדנוא סָאװ ,םיסנ יד ןעזעג טָאה קלָאֿפ סָאד יװ ןוא

 יד םיא וצ טקערטשעגסיוא ייז ןבָאה ױזַא ,ענעדָאלַאב-רעווש ןוא עקנַארק יד

 :םיא ַײב ןטעבעג ךיז ןבָאה ןוא טנעה

 טזיילעגסיוא ןרעוו ןלָאז רימ ידּכ ,ןוט ןלָאז רימ סָאװ ,זדנוא ןרעל ,יבר --

 !למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד ןענעשרי ןלָאז רימ ןוא

 :טגָאזעג יױזַא ייז ןוא טנעה יד ייז וצ טקערטשעגסיוא יבר רעזדנוא טָאה ױזַא

 סָאװ ,לוע םעד ךרוד ןכיירגרעד רָאנ ןעמ ןָאק למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד --

 רעד ןיא ןיוש טּפַאלק הלואג יד ,טַײײצ יד זיא טנעָאנ םערָאװ .ךיז ףיוא טמענ ןעמ

 יד ,ריט רעד ןיא ןײגנַײרַא ןלעוו ,טײרבעגרָאֿפ ןַײז ןלעוו סָאװ ,יד ןוא ,ריט

 | .ןסיורד ןיא ןבַײלב ןלעװו ערעדנַא

 ?יבר ,ןוט רימ ןלָאז סָאװ רעבָא
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 םערָאװ ,טלמַאזעגנָא טָאה ריא סָאװ .רעמיטכַײר עשידרע עלַא ּפָא טיג --

 ןקירעביא םעד ףיוא טשינ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןֿפױא ךיז ןזָאלרַאֿפ סָאװ ,יד רָאנ

 סָאד ןענעשרי ןענָאק ,ןשינעטלעהַאב יד ןיא ןגרָאברַאֿפ ןכָאה ייז סָאװ ,טיורב

 ןבעגּפָא טיורב ןייא רע לָאז ,טיורב ייווצ טָאה רענייא ןעוו .למיה ןוֿפ ךַײרגניק

 ןבעגּטָא דיילק ןייא לָאז ,רעדיילק ייווצ טָאה סע ךַײא ןוֿפ רעוו ןוא ,רעדורב ןַײז

 שטעקַאנ יד רָאנ ןוא ,גנע זיא למיה ןוֿפ ךיײרגינעק ןוֿפ רעיוט סָאד םערָאװ .רבח ןַײז

 ןוא טָאג ןעניד טשינ טנָאק ריא ,םיא ךרוד ןײגכרודַא ןענָאק עקירעגנוה ןוא

 טוטנַײר שידרע ןַײז טשרע םוצ זומ רעד ,ןײגכָאנ רימ ליוו סע רעוװ ןוא ,ןָאמַאמ

 ףיֹוא טשינ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןֿפױא ןעיוב ןוחטב ןַײז ןוא ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא

 ,טלעג ןַײז

 טשינ טָאה רענייק ןוא ןרָאװעג ליטש םלוע רעד ןיא לַײװ רעגנַאל ַא ףיוא

 וצ ןגױגעגּפָארַא ּפעק יד ןטלַאהעג ןבָאה ליֿפ .ןדערוצסיױרַא טרָאװ ןייק טגָאװעג

 ןבָאה עכלפו ןשטנעמ עכַײר ליֿפ ןעוועג טרָאד ןענַײז סע םערָאװ ,דרע רעד

 עטשרעטניה יד ןוֿפ רָאנ .סטוג ןטלמַאזעגנָא רעייז טימ ןדייש טלָאװעג טשינ ךיז

 ןוֿפ גנַארדעג םעד ךרוד ךיז ןגָאלשעגכרודַא ,ױרֿפ ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ןעייר

 .םענעדלָאג םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה יז ןוא ןיבר םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,םלוע |

 -ןדלַאה יד ןוא גניויזָאנ םעד ןוא ,ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,דנַאב-זדלַאה

 "עג ןכַײר םעד ךיוא ןוא .סיֿפ סניבר םוצ טגײלעגקעװַא ץלַא סָאד ןוא ,ןעגניר

 -ְּלֲא ריא ךיוא ןוא ,ןיבר ןוֿפ סיֿפ יד וצ טגײלעגקעװַא יז טָאה לטנַאמ ןטבעוו

 ןיא יז -- ,ךיז ףיוא טָאהעג טָאה יז סָאװ ,לייא ןקידעקעמש טימ לגירק רעטסַאב

 ריא ןקעדַאב וצ ידּכ ,קינוט םענעטנוװוַײל ַא ןיא טליהעגמורַא זיולב ןבילבעג

 :טגָאזעג טָאה יז ןוא ,דנַאש

 !ריד וצ םוק ךיא יו ױזַא וצ ךימ םענ ,רערעל --

 .סודרוה ןוֿפ ןטמַאַאב םעד .אזוכ ןוֿפ בייוו סָאד ,הנחוי ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ;טגָאזעג ריא וצ טָאה יבר רעד

 ןֹוא ייג ,למיה ןוֿפ ךַײרגינעק ןיא זדנוא וצ רעטסעווש ַא טסיב וד ,הנחוי

 !רימ רעטניה ךיז לעטש

 ןוטעגכָאנ טָאה סָאװ ,ױרֿפ עטייווצ ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ריא ךָאנ ןוא

 .טרָא םעד ןוֿפ רעטכעט יד ןוֿפ ,הנשוש ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,רעטשרע רעד

 ןעמָאנ ריא ןוא ,דניז יד ןופ טקיניירעג טָאה רע סָאװ ,ױרֿפ יד ךיוא ןוא

 ןוא סיֿפ ענַײז וצ ךיז ןֿפרָאװעג ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעגוצ זיא ,םירמ ןעוועג זיא

 :טגָאזעג

 וד סָאװ ,המשנ ןַײמ רָאנ ןעגנערב וצ רעמ טשינ ריד בָאה ךיא ,יבר --

 הרּפּכ סלַא ןבעגעגקעװַא ךיא בָאה ,טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא .טקיניירעג טסָאה

 .סיֿפ ענַײד וצ המשנ ןַײמ ריד גנערב ךיא ןוא ,דניז ענַײמ רַאֿפ

 ;:ריא וצ טגָאזעג טָאה יבר ןַײמ ןוא

 לעטש ןוא ייג ,למיה ןוֿפ ךַײרגינעק ןיא רעטסעוװש רעזדנוא טסיב וד ךיוא --

 | ,רימ רעטניה ךיז

 רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז ,ןעוועג טרָאד ןענַײז סָאװ ,םיסכומ יד ןוֿפ עקינייא ןוא

 | | :טגָאזעג ןוא םיא
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 -ןוא ןוא ,טמַא רעזדנוא רָאנ ,טנעה ערעזדנוא ןיא טשינרָאג ןבָאה רימ --
 ?ןרעװ טזיילעגסיוא ןלָאז רימ זַא ,ןוט רימ ןלָאז סָאװ .רעקידניז ַא זיא טמַא רעזד

 ןטיול ךַײא טמוק סע לֿפיװ רָאנ ֿבוח-לעב רעַײא ןוֿפ רעמ טשינ טמענ --
 ןרעוו טנױלַאב ךַײא טעװ עקירעביא סָאד ,טשינ טקירד טַײלעמערָא ןוא ,ץעזעג
 טּפשמ ןוא שטנעמ ןוֿפ ץרַאה ןיא טקוק טָאג םערָאװ ,ןטסנידרַאֿפ ערעַײא טיול
 .תובשחמ ענַײז טיול -םישעמ ענַײז

 םיא רַאֿפ ןעוועג הדוותמ םיסכומ יד ןוֿפ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ךיז טָאה ױזַא
 רעַײא טנידע :יײז וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ןבעגרַאֿפ ייז טָאה רע ןוא ,דניז יד
 ,"גינעק רעַײא טניד ריא יו ,למיה ןיא רעטָאֿפ

 גנוריצ-רעבליז ןוא טלעג סָאד ןעמענ לָאז ךיא זַא ,ןסייהעג טָאה יבר רעד ןוא
 ןוא ;סיֿפ ענַײז וצ טגײלעגקעװַא ןבָאה רעבַײװ יד סָאװ ,רעדיילק עכַײר יד ןוא
 טָאה ליֿפ רעבָא .טַײלעמערָא יד ןשיווצ ןלײטרעדנַאנוֿפ טלעג סָאד ןוא ןֿפױקרַאֿפ
 -עגקעווַא ןבָאה רעבַײװ יד סָאװ ,סָאד זיולב ןעוועג זיא'ס ,טלמַאזעגנָא טשינ ךיז
 רַאֿפ רעע :טגָאזעג ןבָאה ,ןעוועג טרָאד ןענַײז סָאװ ,רענעמ יד םערָאװ ,טגייל
 יד יװ רעמ ךָאנ זדנוא רעביא ?מיה ןוֿפ ךַײרגינעק םעד ןוֿפ ךָאי םעד טרעווש
 -קעװַא זדנוא טסייה רע ןוא ,רשעמ ןבעג רָאנ זדנוא ןסייה םישורּפ יד .םישורּפ
 רימ ןלעוו סָאװ ַײב ,ןרעק םעד ןבעגקעװַא ןלעו רימ ןעוו .ןרעק םעד ןבעג
 רעד ןוא .קעװַא ןענַײז ןוא סכומ ןוֿפ זיוה סָאד טזָאלרַאֿפ יז ןבָאה ױזַא *?ןבַײלב
 ;ייז ףיוא טגָאזעג טָאה יבר

 רעוא םעד ךרוד ןייגוצכרוד למעק ַא רַאֿפ רעטכַײל זיא סע !טעז ןוא טמוק ---
 ,למיה ןוֿפ ךַײרגינעק ןיא ןעמוקוצנַײרַא ןכַײר םעד רעדייא לדָאנ ַא ןוֿפ

 סָאװ ,םיסכומ עקידניז יד ןוא טַײלעמערָא יד ןעמונעג טָאה יבר רעד ןוא
 ,ןרָאװעג טלייהעגסיוא ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ עקנַארק יד ןוא .ןעוועג טרָאד ןענַײז
 יז טימ ןסעגעג טָאה ןוא שיט ןייא ַײב ייז טימ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא
 סָאװ ,טַײל עטושּפ יד זַא ,ןעזעג טָאה יבר רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא .טיורב
 לַײװ ,רַאֿפרעד ןסע םעד רַאֿפ טנעה יד טשינ ןשַאװ ,םיא םורַא טלמַאזרַאֿפ ןענַײז
 טימרעד ױזַא יו טשינ ךיז ןסייוו ייז ןוא ייז ַײב קרַאטש טשינ זיא ץעזעג סָאד
 יד ןשַאװעג טשינ ךיוא רע טָאה ,ןעמעשרַאֿפ וצ טשינ ייז ידּכ זיא ,ןייגוצמוא
 טגָאז רע סָאװ ,טעבעג ךעלנייוועג ןַײז ייז רַאֿפ טגָאזעג רָאנ ,ןסע םעד רַאֿפ טנעה
 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טיורב סָאד טשטנעבעג טָאה רע .ןסע ןרַאֿפ לָאמ סעדעי
 ןסייהעג טָאה רע ןוא ,םורַא םלוע םעד טלייטעצ ןוא סע ןכָארבעג ןוא טגנַאלרעד

 חמשמ ןוא ןעקנירט וצ ןוא ןסע וצ קלָאֿפ סָאד טדערעגוצ ןוא ןַײװ ןעגנַאלרעד
 טיירג ןענַײז ייז ןוא ןבעגרַאֿפ דניז ערעייז ייז ןיא זיא סע סָאװ ,רעבירעד ךיז ןַײז
 ענייש טימ טסיירטעג ייז טָאה רע ןוא .למיה ןוֿפ ךַיַײרגינעק סָאד ןעגנַאֿפמע וצ
 קירעיורט טשינ ןוא ןגרָאז טשינ ןלָאז ייז זַא ,ייז טגָאזעג ןוא רעטרעוװטסיירט
 סָאד טשינ .ץעזעג סָאד טשינ ןענעק ןוא טשינ ןסייוו ייז סָאװ ,םעד בילוצ ןַײז
 טימעג עקירעדינ סָאד ,ץרַאה ענייר סָאד רָאנ ,טָאג ליוו ץעזעג עטנרעלעגסיוא
 ןַײז ןיא טגָאזעג טָאה וניבר השמ ןוא .טָאג רַאֿפ ןברק רעטסמענעגנָא רעד זיא
 רעטנוא טשינ ,למיה ןיא טשינ זיא ,ריד ביג ךיא סָאװ ,ץעזעג סָאד; :הרוּת
 השמ טָאה תוחול ףיוא טצירקעג םיקוח יד טשינ .?ץרַאה ןַײד ןיא רָאנ ,םי םעד
 ןיא טצירקעגסיוא תורבדה תרשע יד רָאנ ,יניס גרַאב ןוֿפ ןדִיי יד וצ טכַארבעג
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 -תיב סָאד ןלעטשֿפױא לעװ ךיא; :טגָאז איבנ רעד יו ןוא .שטנעמ ןוֿפ ץרַאה

 | | .?ץרַאה ןיא שדקמ
 ָאד זיא רשוכה-תעש רעד ןוא קיליװ זיא יבר רעד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז יו ןוא

 רע סָאװ ,רעבירעד םיא טימ ןעוועג חמשמ רעייז ךיז ייז ןבָאה יױזַא ,םיא ַײב
 זַא ױזַא ,רעשל ןיא ןעוועג זיא םלוע ןשיווצ טרָאד החמש יד ןוא ,ייז טימ ָאד זיא
 ןנחוי ןיא ךיז ןענערב סָאװ ,טכיל יד ןעזעג ןעמ טָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןיא
 .טרָאד ןוֿפ ףיוא ןעייג סָאװ ,ןעגנַאזעג יד טרעהעג טָאה ןעמ ןוא ,זיוה סכומ םעד

 ןוא קיליו זיא יבר רעד זַא ,ןעזעג טָאה ,דימלּת ןַײז ,הנוי-רב ןועמש ןעוו
 רעד ןיא ּפמָאל-לייא ןַא ןעמונעג רע טָאה ױזַא ,םיא ַײב ָאד זיא רשוכה-תעש רעד
  ןוא שינרעטצניֿפ יד טשרעה סע ואוו ,סַאג ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא טנַאה
 :ױזַא טגָאזעג ייז וצ טָאה ןוא ,טכַאנ רעד ןוֿפ רעדניק יד ריא ןיא ןעניואוו סע

 זיא תושר רעד ןעמעוו וצ ,ןַאמ רעד טציז סכומ םעד ןנחוי ןוֿפ זיוה ןיא ---
 ןוא דניז ערעַײא ןבעגרַאֿפ וצ טנַאה ןַײז ןיא ָאד זיא טכַאמ יד ןוא ןבעגעגרעביא
 ,למיה ןוֿפ תוכלמ םעד ןיא ךַײא ןעמענוצֿפױא

 ןוֿפ ןשטנעמ טכומ םעד ןנחוי ןוֿפ ןַײרַא זיוה ןיא ןעמוקעג ןענַײז סע ןוא
 -ייז סָאװ ,ןשטנעמ ,לארׂשי ןוֿפ להק ןיא טשינ ןעמוק סָאװ עכלעזַא ,טכַאנ רעד
 ,ןברָאדרַאֿפ ןוא קנַארק ןענַײז תומשנ ערעייז זַא ,ייז ףיוא תודע ןגָאז רעמינּפ ערע
 -עגּפָא ןעוועג ןענַײז ייז ןוֿפ לייט .דניז טימ טרעװשַאב ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ

 ערעייז ןוֿפ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה רעבַײל עטעקַאנ ערעייז ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסיר
 ילרעלּכ טימ ןגָאלשעג ןעוועג ןענַײז םיֿפוג ערעייז ןוא רעדיילק עטלױֿפרַאֿפ
 ןענַײז ערעדנַא .ייז ןיא תומשנ ערעייז יו טקנוּפ ,ןתערצ ןוא קנערק ,קעלש ינימ
 ןוא קיצומש ןעוועג ןענַײז תומשנ ערעייז רעבָא ,טקנימשעג ןוא טריצעג ןעוועג
 יב םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,ייז ןשיווצ ןעוועג ןענַײז תונוז ליֿפ םערָאװ ,קידורב
 ערעדנַא ןוא ,רעײגַײברַאֿפ יד רַאֿפ ןצענ ערעייז ןטײרּפשרַאֿפ ןוא סָאג ןיא טכַאנ
 ךיז ןטלַאהַאב רעדָא ןיד ןוֿפ המיא רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענַײז סָאװ ,ןעוועג ןענַײז
 םעד ןיא טכַארבעגנַײרַא דימלּת ןַײז ןועמש טָאה עלַא יד טָא .תוכלמ רַאֿפ סיוא
 קנַאטשעג סָאד ןוא ,ןעזרעד ייז טָאה יבר רעד יוװ ןוא .סכומ םעד ןנחוי ןוֿפ זיוה
 ענַײז טקערטשעגסיוא יבר רעד טָאה ,זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא רעבַײל ערעייז ןוֿפ
 ;ןֿפורעג ןוא ייז וצ טנעה

 רע ןוא -- !רימ וצ ,טנדָאלַאב רעווש טנעז ריא סָאװ ,עלַא ריא ,טמוק ---
 ,ךיז ןבעל ייז טצעזעג ןוא שיט ןַײז וצ ייז ןעמונעג ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה
 ךיא לָאז סָאװ וצ ,ענעֿפרָאװעגסױרַא ןוא ענעזָאלרַאֿפ ,עלַא ריא -- :טגָאזעג ןוא
 טשינ רעבָא ,איבנה היעשי ןוֿפ ןטרָאג םעד וצ ןכַײלג ךַײא לעװ ךיא ?ןכַײלג ךַײא

 רעַײא :טרעקרַאֿפ רָאנ ,ןטיהעגּפָא ןוא טצנַאלֿפרַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,ןטרָאג םעד וצ
 -עג טשינ טָאה רענייק ,טײזרַאֿפ טשינ ןוא טרעקַארַאֿפ טשינ רענייק טָאה ןטרָאג
 טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ןעוועג ןכָארבעגֿפױא זיא םיוצ ןַײז ,טַײצ רעד וצ טרעסַאװ
 ןבָאה עלַא ןוא ,ןעגנוצנַאלֿפ עגנוי יד ןטערטעצ ןוא ןײגנַײרַא םיא ןיא טנָאקעג
 ,ןבױרטנַײװ עדליוו ןוא ערעיוז ןעמוקסיורַא ןלעוו ןטרָאג םעד ןוֿפ זַא ,טניימעג
 !ןביורטנַײװ עטוג ןוא עסיז ןבעגעגסױרַא טָאה ןטרָאג רעד --- טעז ןוא

 ןכָארבעג ,םיא ןבעל ןגעלעג זיא סָאװ ,טיורב סָאד ןעמונעג טָאה יבר רעד ןוא
 :טגָאזעג ןוא ייז טימ ךיז טלייטעג ןוא ,סע
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 ךַײרגינעק ןיא רעטסעװש ןוא רעדירב ענַײמ ,רימ טימ טסע ןוא טמוק --

 תומשנ ערעַײא ןוֿפ ןַײּפ יד ןעזעג טָאה למיה ןיא רעטָאֿפ רעד םערָאװ !למיה ןוֿפ

 .דניז ערעַײא ןבעגרַאֿפ טָאה רע ןוא

 ןענייוו וצ ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ייז ןוֿפ לייט ןעוועג טרָאד ןענַײז סע ןוא

 טסיירט יד זדנוא וצ טָאה רעוו ,שטנעמ רעטשטנעבעג ,וטסיב רעוו, :טגָאזעג ןוא

 | ' "?טקישעג למיה ןוֿפ

 -ֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל עכלעזַא שיט םַײב ןעוועג טרָאד ןענַײז סע ןוא

 זיא ץעזעג סָאד ןוא טַײל עדנסיוומוא עקַאט ןענַײז רימ,, :טגָאזעג ןוא ןביוהעג

 טימ םולש ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא רעבָא ,טנעה ערעזדנוא ןיא קרַאטש טשינ

 -עמערָא ןענַײז ףימ שטָאכ ןוא .ןגעוו ענַײז ןיא ןייג ןליוו רימ ןוא טָאג רעזדנוא

 ןוֿפ סייוש םעד טימ טיורב לקיטש רעזדנוא ךעלרע רימ ןענידרַאֿפ ךָאד ,טַײל

 וצ ןָא טשינ זדנוא טייטש סע ןוא טשינ זדנוא טסַאּפ סע ןוא ,טכיזעג רעזדנוא

 ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה ייז ןוא --- "!שיט ןייא ַײב תונוז ןוא םיבנג טימ ןציז

 .ןיבר ןוֿפ שיט םעד טזָאלרַאֿפ

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא ןוא

 ןוא ,ענעלַאֿפעג ןוא עקידניז ריא טנעז עטנרעלעג ןוא םישורּפ יד רַאֿפ --

 -עג סָאװ זַא .ךַײא גָאז ךיא ןוא ;ענעלַאֿפעג ןוא עקידניז יד ייז ןענַײז ךַײא רַאֿפ

 ,זיא רע רענעלַאֿפעג סָאװ ,רע זיא רעטנוזעג ץלַא ,זיא שטנעמ רעד רענעגָאלש

 םולשה וילע ךלמה דוד טשינ ןעד טָאה יצ ןוא .טָאג ַײב רע זיא רענעביוהרעד ץלַא

 !טָאג ,ךיד ךיא ףור שינעֿפיט רעד ןוֿפ -- "'ה ךיתארק םיקמעממ, :טגָאזעג

  ןענַײז ייז זַא ,ךַײא גָאז ךיא ןוא ?ָאד ייז יו ףיט ױזַא ךָאנ ןעד טייטש רעוו ןוא

 רע טוט ,סטוג ייז טוט סע רע ןוא ,טרָאד יײז ןוא ריא יו טָאג וצ רעטנענ

 -ָאֿפ ןַיײמ טרעטַײװרעד ,ךיז טרעטַײװרעד סע רעוװ ןוא ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײמ סטוג

 | .למיה ןיא רעט

 :רעיוא ןֿפױא םיא טגערֿפעג ןוא ןיבר ןַײמ וצ ןגױבעגנַײא ךיז בָאה ךיא ןוא

 טבייה סע ןוא דסח רעד סע טייג טַײוו יו זיב ,ץענערג יד זיא ואוו ,יבר --
 ?ןיד רעד ןָא ךיז

 :טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעגּפָא רימ טָאה יבר רעד ןוא

 -ּפָא ןוֿפ דנַאר םוצ זיב רבח ןַײד טײלגַאב ,ץענערג ןייק ָאטשינ זיא סע --

 !רעטַײװ ךָאנ ןוא טנורג

 ;טגָאזעג ןוא יבר ןַײמ טנָאמרעד ןוא טגַאװעג בָאה ךיא ןוא

 -עג טייטש ךָאנ ןוא !?"קדצ טֿפוש םיהלא, :ןבירשעג טשינ ןעד טייטש --

 | | !"ויכרד לכב 'ה קידצי, :ןבירש

 :טרעֿפטנעעגּפָא רימ ןוא טקוקעגנָא ךימ טָאה יבר ןַײמ רעבָא

 ."קדצ רבדמ רקשו; :ןבירשעג טייטש סע --

 :טגָאזעג רימ רע טָאה .םיא ןוֿפ ןרעטַײװרעד טלָאװעג ךיז בָאה ךיא זַא ןוא

 ?ןגיל שובלמ ןטלַא ןֿפױא סעטַאל עַײנ ןעמוקעג ןעד ךיא ןיב ,הדוהי ,הדוהי;

 רעכלעוו ןיא ,ןסָאלשרַאֿפ ןַײז טעוו ריט יד ךיוא ןעוו ןוא ,ריט עטצעל יד ןיב ךיא

 "?ןּפַאלקנָא ייז ןלעוו

 .ןגיוושעג ןוא ןענַאטשרַאֿפ םיא בָאה ךיא ןוא
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 רַאֿפ רעגעלטכַאנ ַא ןענוֿפעג ןוא טכוזעג טָאה ןוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןועמש

 -כענ יבר רעזדנוא םערָאװ .טָאטש רעד רעטניה ןטרָאגנַײוװ ַא ןיא ןיבר רעזדנוא

 -כענ סָאװ רעד .למיה ןעַײרֿפ םעד רעטנוא רָאנ ,ןקלַאב ַא רעטנוא טשינ טקיט

 ןיא ךיז טניֿפעג רע ןוא ,ךַאד ןַײז רַאֿפ למיה םעד טָאה רעד ,ןסיורד ןיא טקיט

 טצענערגַאב רעד ,ךַאד ַא רעטנוא טקיטכענ סָאװ רעד .רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ םייה רעד

 ןוא .תושר םענעגייא ןַײז ןיא ּפָא ךיז טסילש ןוא תומא 'ד עגנע ענַײז ןיא ךיז

 טָאה סָאװ ,ןטרָאג ַא ןוֿפ לדַײב-רעטכעוו םעד ןיא טכַאנ יד טקיטכענעג טָאה רע

 .סודרוה ןוֿפ ןטמַאַאב ןכַײר ַא ןוֿפ בַײװ סָאד ,הנחוי וצ טרעהעג

 טגָאזעג טָאה יבר רעד ןעוו ,סנגרָאמוצ ,גָאט ןטייווצ ןֿפױא ןעוועג זיא סע ןוא

 -ֿפיוא לָאז רע זַא ,ןענועמש ,םידימלת יד ןוֿפ םענייא ןלױֿפַאב רע טָאה ,"עמש;

 גָאט םעד ןָא ןבייה רימ רעדייא ןסע ןלָאז רימ ידּכ ,טיורב טימ לטניב סָאד ןענעֿפע

 .ףוט וצ זדנוא טימ טַאהעג ליֿפ יבר רעד טָאה גָאט םעד ןיא םערָאװ .טעברַא

 ןוא קיטרַאֿפ ןענַײז תואובּת יד ,ךס ַא זיא טעברַא יד ןוא ץרוק זיא טַײצ יד;

 ןעװעג זיא סע ןוא .טגָאזעג זדנוא וצ רע טָאה -- "קינייו ָאד ןענַײז רעטינש

 ןעזעג יבר רעד טָאה ױזַא ,טיורב סָאד טגײלעגרָאֿפ זדנוא רַאֿפ טָאה ןועמש ןעוו

 -וצ ךיז טָאה ןוא סנטַײװ רעד ןוֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטכעוו-ןטרָאג םעֶד

 טשינ ךיז רע טָאה זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד רעבָא ,םישעמ ערעזדנוא וצ טקוקעג

 ךיז ןרעטנענרעד ייז ןוא --- ,םיצראה-ימע יד ןוֿפ ןעוועג זיא רע םערָאװ ,ןוטעג

 טגָאזעג רעבָא טָאה יבר רעד .ןַײז אמטמ טשינ ייז ןלָאז ייז ידּכ ,םינבר וצ טשינ

 :רעטכעוו-ןטרָאג םוצ

 ץעז ןוא זדנוא וצ רעטנענ רעהַא םוק ,סנטַײװ רעד ןוֿפ וטסייטש סָאװ --

 !טיורב זדנוא טימ סע ןוא זדנוא טימ ךיד

 :טרעֿפטנעעג טָאה רעטכעוו רעד רעבָא

 ,טיורב ךַײא טימ ןסע ןוא ךַײא וצ ןרעטנענרעד ךיז ךיא ןָאק ױזַא יו --

 ,םיצראה-ימע יד ןוֿפ ןיב ךיא ןוא טַײל עטנרעלעג ךָאד טנעז ריא זַא

 | . ;טגָאזעג יבר רעד טָאה

 ."למיה ןיא רעטָאֿפ רעַײא וצ רעדניק טנעז עלַא ריא/, :ןבירשעג טייטש סע --

 | ;טרעֿפטנעעג רעטכעוו רעד טָאה

 קרַאטש טשינ זיא ץעזעג סָאד ןוא ,טנרעלעג טשינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא ,ָאי --

 ,ןיירמוא ןוא ןייר ןוֿפ םיניד יד ןטיהוצּפָא טשינ סייוו ךיא ןוא ,טנעה ענַײמ ןיא

 ,טנעה ענַײמ טימ טיורב רעַײא ןכַאמ ןיירמוא ךָאנ לעװ ךיא ןוא

 :טגָאזעג ןוא למיה םוצ ןגיוא ענַײז ןביהעגֿפױא יבר רעד טָאה

 ףיױא רעדניק ענַײד טלייטעצ ןבָאה ייז יו ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײמ ,עז -- = |

 ןוא ,והיתּתמ ,םוק -- :טגָאזעג רע טָאה רעטכעוו םוצ ןוא --- ,ןיירמוא ןוא ןייר

 ,ךעלרעסיוא זיא סָאװ ,ערעל יד טשינ ;טיורב זדנוא טימ סע ןוא זדנוא טימ ךיז ץעז

 ,ץרַאה ןיא זיא סָאװ .ערעל יד רָאנ ,ןייר םיא טכַאמ ןוא שטנעמ םעד ףיוא טבייה

 | | .הרוּת עצנַאג יד םייקמ וטסיב ,והיתתמ ,ץרַאה ןַײד ןיא

 .דחּפ ןוא ארומ סיורג טימ רעבָא ,ןוטעג סָאד טָאה רעטכעוויןטרָאג רעד ןוא

 טָאה יבר רעד סָאװ ,טיורב סָאד ןיירַא טנַאה רעד ןיא ןעמונעג טָאה רע ןעוו ןוא
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 ןרערט יד ןוא ,ןרערט טימ ןרָאװעג לוֿפ ןגיוא ענַײז ןענַײז ױזַא ,טגנַאלרעד םיא

 :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טיורב ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג ןענַײז

 ,םונהיג ןיא ןרעוװ ןלַאֿפרַאֿפ לע ךיא זַא ,סייוו ךיא ,יבר ,רימ וצ ייוו ---

 געמ ןעמ סָאװ .טשינ סייוו ךיא ןוא ןטיהעג טשינ ץעזעג סָאד בָאה ךיא לַײװ

 ,טשינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא
 :טגָאזעג טָאה ןוא ןקַאב ענַײז ןוֿפ ןרערט יד טשיװעגּפָא טָאה יבר רעד רעבָא

 ןרַאֿפ ךיד ןרסמרַאֿפ סָאװ ,ענעי רָאנ ,וד טשינ זַא ,והיתתמ ,ריד גָאז ךיא --

 ןקינַײּפ ךיז ןלעװ ,דייר עטכעלש ריד ףיוא סיוא ןדער ןוא למיה ןיא רעטָאֿפ

 ַא ןוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא ןוא ,טָאג רַאֿפ טכַארבעג וטסָאה ץרַאה ןַײד .םונהיג ןיא

 טָאטש רעד וצ ןוא --- .טָאג רַאֿפ תונברק עטסמענעגנָא יד ןענַײז טימעג קירעדינ

 וצ ייוא --- :טגָאזעג טָאה ןוא טנעה יד ןבױהעגֿפױא רע טָאה ,טדנעוװעג םיענ

 ןוא תושבי רעביא םורַא טרָאֿפ ריא סָאװ ,םירֿפוס ,ךַײא וצ ייוו ,םישורּפ ,ךַײא

 ןעוועג רייגמ ןיוש םיא טָאה ריא ןעוו ןוא ,שֿפנ ַא ןַײז וצ רייגמ ידּכ .םימי

 | ."םונהיג ןוֿפ ןוז ַא םיא ןוֿפ ריא טכַאמ

 :םיא וצ טגָאזעג ןוא רעטכעוו םעד ןוהיתתמ ןעמונעג טָאה יבר רעד ןוא

 ןגיוא ענַײמ ןלעװקנָא ליוו ךיא םערָאװ ,ןטרָאג ןַײד ןוֿפ סױרַא ךימ ריֿפ ---

 .ןשינעֿפעשַאב סטָאג ןוֿפ קילבנָא םעד טימ

 בייוו סָאד ,הנחוי ןוֿפ ןטרָאג סנירג ןיא ןסעזעג זיא יבר רעד יװ ױזַא ןוא

 סָאװ ,ןעגנוצָארּפש עכַײר יד ףיוא טקוקעג רע טָאה ,ןטמַאַאב סעסודרוה ןוֿפ

 ,ץכעילב ןשירֿפ םעד ףיוא ןוא דרע רעד ןוֿפ ןגָאלשוצסױרַא ןביױהעגנָא ןבָאה

 עטסנעש יד ןעוועג זיא סע םערָאװ ,ןּפסָאנק יד ןוֿפ ןעילב וצ ןבױהעגנָא טָאה סָאװ

 עביל ןַײז ,ןוז יד ןענַײש טזָאלעג טָאה טָאג ןוא ,גנילירֿפ ןיא --- רָאי ןוֿפ טַײצ

 יד ףיױא ןגעלעג ךָאנ זיא ױטי-טכַאנ רעד .דנַאל ןצנַאג םעד רעביא דסח ןוא

 רעייז טימ טמערַאװעג ןיוש ייז ןבָאה ןלַארטש-ןוז יד ןוא ,רעטעלב ןוא ןגַײװצ

 ןענַײז ןגַײװצ יד ןשיווצ לגייפ יד ןוא .טכַאנ רעד ןוֿפ טײקטלַאק רעד ןוֿפ דסח

 יז סָאװ ,ןטסענ יד ןיא עגנוי ערעייז וצ זַײּפש ןגָארטוצוצ קיטעט רעייז ןעוועג
 ןבעל טימ ןעוועג לוֿפ זיא ןטרָאג רעצנַאג רעד ןוא .ןגַײװצ יד ןשיוװצ טיובעג ןבָאה
 ןוֿפ הווצמ סטָאג ןַײז וצ םייקמ טיײרֿפעג ךיז ןטלָאװ לגיײֿפ יד יוװ ױזַא ,ןֿפַאש ןוא
 רעביא ןסָאגעגסיױא ןעוועג זיא םולש ןוֿפ דײרֿפ יד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןַײז
 םעד רעביא םולש ןַײז ןעור טזָאלעג טָאה טָאג םערָאװ ,טיירב ןוא גנעל רעד
 ,דנַאל ןקיזָאד ןצנַאג

 רעטָאֿפ ןוֿפ ךיז טסיג סָאװ ,םולש ןוֿפ דײרֿפ יד ןעזעג טָאה יבר רעזדנוא יו
 רעד וצ עביל טימ ןרָאװעג לוֿפ ץרַאה ןַײז זיא ױזַא ,דרע ןַײז ףיוא למיה ןיא
 ןוא טַאהעג ביל טָאה רע ןוא ,ןשינעֿפעשַאב עלַא וצ ןוא ןשטנעמ יד וצ ,דרע
 ןוֿפ לדָאּפש םעד ןעמונעג רע טָאה .עקידנעיוב ןוא עקידנֿפַאש סעלַא טשטנעבעג
 .טעברַא ןַײז ןיא ןֿפלָאהעג םיא טָאה ןוא רענטרעג םעד והיתתמ ןוֿפ טנַאה רעד
 ןיא רעטָאֿפ רעד סָאװ ,םעד רעביא דײרֿפ טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא ץרַאה ןַײז ןוא
 ןוא ליומ ןַײז טנֿפעעג טָאה רע ןוא .ןשינעֿפעשַאב ענַײז עלַא רעביא טגרָאז למיה

 :ױזַא טנרעלעג זדנוא טָאה רע
 :ךַײא ךיא גָאז רַאֿפרעד *. ..ןלעֿפ רימ טעוו טשינרָאג ,רעֿפעש ןַײמ זיא טָאג,

 טשינ ןוא ,ןסע טעװ ריא סָאװ ,ןבעל רעַײא רעביא ןגרָאז ןייק טשינ ךיז טכַאמ
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 ֹזיא ןבעל סָאד !ןדײלקנָא ייז ריא טעװ סָאװ ןיא --- םיֿפוג ערעַײא רעביא
 יד וצ וצ ךיז טקוק .דיילק ןוֿפ רערעַײט רעּפרעק רעד ןוא ,זַײּפש ןוֿפ רערעַײט
 טשינ ןדַײנש ןוא טשינ ןעייז ייז .ייז ןוֿפ רסומ ַא ּפָארַא ךיז טמענ ןוא ןבלַאװש

 יז טזַײּפש טָאג ןוא ,סרעלכַײּפש ןייק טשינ ןוא סנטרָאג ןייק טשינ ןבָאה ןוא

 -רַאֿפ ןגרָאז ןַײז טימ ןָאק ךַײא ןוֿפ רע !לגיײֿפ יד ןוֿפ ריא טנעז רערעַײט יוו
 ,ןֿפַאש טייקיניילק ַאזַא טינ טנָאק ריא ביוא ןוא ?ןבעל ןַײז ןוֿפ גָאט ןייא ןרעגנעל

 יז -- ןזיור יד וצ וצ ךיז טקוק ?ןרעדנַא םעלַא רעביא ריא טגרָאז עשז-סָאװ
 ןיא המלש וליֿפַא זַא ,ךַײא גָאז ךיא ןוא ,טשינ ןעניּפש ייז ןוא טשינ ןבעוו
 טָאג ןעוו .ייז ןוֿפ ענייא יוו ױזַא טדיילקעג ןעוועג טשינ זיא טכַארּפ רעצנַאג ןַײז

 סע טרעוו ןגרָאמ ןוא ָאד סע זיא טנַײה סָאװ ,דלעֿפ ןוֿפ זָארג סָאד ױזַא טדײלקַאב

 טַײז !עקיבױלג-ןיילק ריא ,ךַײא ךָאנ רע טדײלקַאב יו טשרע ,טנערברַאֿפ ןוויוא ןיא
 טעװ ריא סָאװ ןוא ןסע טעװ ריא ס ָאוװ ,ןגרָאז יד טימ ןעמונרַאֿפ ױזַא טשינ

 ןעקנירט ןוא ןסע ןגעוו .(סע טנעז ריא ןעוו) ץלָאטש טשינ טַײז ןוא ,ןעקנירט

 ,טֿפרַאדַאב ריא סָאװ טסייוו למיה ןיא רעטָאֿפ רעד ,ןדייה יד זיולב ןרעלק

 ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ןוא .ןיד-תיב ןוֿפ םיחילש ןעמוקעגנָא ןענַײז געוו ןוֿפ ןוא
 זיא רע ןוא למעק ַא ןוֿפ לעֿפ ַא טימ בַײל ןַײז טקעדַאב טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא
 רענייב יד טָאה ןעמ זַא ױזַא ,םיֿפוגיס ןוא םיתינעת ןוֿפ רַאד ןוא ןיד ןעוועג
 ןוא ,ייוצ סנקעטש יװ ןעוועג ןענַײז סיֿפ ענַײז ןוא ,בַײל ןַײז ןוֿפ ןעזעגסױרַא
 -ייא ןעוועג זיא ןַאמ רעקיזָאד רעד .טזָאלרַאֿפ ןוא דליוו ןעוועג ןענַײז רָאה ענַײז
 זיא רע .קודצ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,?יבטמה ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ רענ
 יד ןוא .םיא ןיא טביילגעג טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא ,ןַאמ רעמורֿפ ַא רעייז ןעוועג
 ךיז ןבָאה ייז ןוא .םיענ ןיא תסנכה תיב ןוֿפ םינגס יד ןעוועג ןענַײז ערעדנַא
 -עג ןבָאה ןוא ,ןיבר רעזדנוא וצ טשינ ןוא ,םידימלּת ענַײז ,זדנוא וצ טדנעוועג

 !טגָאז

 ןיד-תיב ןוֿפ ןרָאװעג טרעדָאֿפעגֿפױא טנעז ריא ,עושי יבר ןוֿפ םידימלמ --
 ןגָאז תודע סָאד ןבעגוצּפָא ןוא םיא רַאֿפ ןעמוק וצ םיענ טָאטש רעד ןוֿפ קדצ
 דייר עטכעלש רעייז םערָאװ ,ןיבר רעַײא ןוֿפ רעטרעוו יד ןוא םישעמ יד רעביא
 ערעל רעד רעביא עטנרעלעג ןוא עמורֿפ יד ןוֿפ ןרעיוא יד ןיא ןעמוקעג ןענַײײז

 רע יװ טקנוּפ ,תוירחא יד ןיבר רעַײא רַאֿפ טגָארט ריא ןוא ,ןיבר רעַײא ןוֿפ
 .ןילַא

 ;םידימלּת ענַײז ,זדנוא וצ טגָאזעג יבר רעזדנוא טָאה ױזַא
 טגָאז ןוא םיענ טָאטש רעד ןוֿפ ןיד-תיב ןרַאֿפ ךיז טלעטש ןוא טייג --

 ןיא ,טעז .ןןעזעג טָאה ריא ןוא טרעהעג טָאה ריא סָאװ ,םעלַא רעביא תודע
 .ךַאז רעַײא רעביא ךיא ביג טנעה ערעַײא

 ןרָאװעג ןקָארשרעד רעייז זיא רעכלעוו ,הנוי-רב ןועמש ןֿפורעגנָא ךיז טָאה
 :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןיד-תיב ןוֿפ דייר יד ןוֿפ

 טשינ זיא טֿפירש יד ןוא ןַאמ רעטעדליבעג ןייק טשינ ןיב ךיא ,יבר ---|
 עטנרעלעג יד טימ ןהנעטסיוא ןענָאק ךיז ךיא לעװ יױזַא יו .ליומ ןַײמ ןיא קרַאטש
 ?רעשטַײטסױא-טֿפירש יד ןוא

 ;טגָאזעג יבר רעד טָאה יױזַא
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 ןַײמ טָאג סָאװ ,סָאד ןוא .תודע גָאז ןוא ייג ,הנוי-רב ןועמש ,וד ךיוא -- = |

 ךַאז ןַײמ םערָאװ ,ןגָאז וטסלָאז סָאד ,ןַײרַא ליומ ןיא ןבעג ריד טעוװ רעטָאֿפ

 .ךַאז ןַײד ךיוא זיא

 ןענַײז ידֿבז רעדירב יד זיולב ,זדנוא טימ ןעגנַאגעג הנוי-רב ןועמש זיא יױזַא

 ,טַײל עזייב ןענַײז ייז זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעד םערָאװ ,ןיבר ןטימ ןבילבעג

 .וצ טייקיאור ןיא רָאנ ךיז ןרעה םימכח ןוֿפ דייר יד ןוא

 ןוא ,טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא םיענ טָאטש רעד ןוֿפ ןיד-תיב סָאד ןוא

 ,רעשטַײטסױא:טֿפירש ןוא עטנרעלעג יד ןוא םינגס יד ןוא ןיד-תיב-בא רעד

 ,ייז ןשיווצ ןעוועג ןענַײז ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ליֿפ ךיוא ןוא

 ןרַאֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז ,עושי יבר רעזדנוא ןוֿפ םידימלּת יד ,רימ ןעוו ןוא

 דנוא וצ שורּפ רעד ןועמש ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא ,ןיד-תיב

 ריא ידּכ ,קדצ ןיד-תיב םוצ ןֿפורעג ךַײא ןבָאה רימ ,עושי ןוֿפ םידימלּת --

 טנרעל רע סָאװ ,ערעל יד סָאד זיא סָאװ --- ןיבר רעַײא רעביא ןגָאז תודע טלָאז

 םישעמ ענַײז ןענַײז ךעלדנעטשרַאֿפמוא םערָאװ ?טוט רע סָאװ ,םישעמ יד ןוא

 טשינ זדנוא ןשיוצ רעבָא זיא סע .םיעשר ןוֿפ דניז יד טיגרַאֿפ רע .זדנוא רַאֿפ

 ,םדו רׂשב ןטייווצ ַא ןוֿפ דניז יד .ןבעגרַאֿפ ןענָאק לָאז םדו רׂשב ןייא זַא ,טנַאקַאב

 ללּפתיו;, :ןבירשעג טייטש סע יװ ,ןיילַא למיה ןיא רעטָאֿפ רעד רָאנ ןָאק סָאד --

 יד ןיא ןעוועג רעוו זיא יצ --- ,םירֿפוס ,ריא טסייוו רשֿפא ."ול רתעיו 'ה לא

 יד ןבעגרַאֿפ ןבָאה עכלעוו .םיקידצ ןוא עטנרעלעג יד ןוֿפ תורוד עקידרעירֿפ

 ןבָאה ייז סָאװ ףיוא ןוא ,ןעמָאנ םענעגייא רעייז ןיא ,ןשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ דניז

 ?ןעוועג ךמוס ךיז

 יד ןוא ,טֿפירש יד טנָאקעג טָאה רעכלעוו ,םירֿפוס יד ןוֿפ רעטסטלע רעד ,ןנחוי

 יד טימ ןגיוא ענַײז טכַאמרַאֿפ טָאה ,טנַאה ןַײז ןיא קרַאטש ןעוועג זיא הרוסמ

 ;טגָאזעג טָאה רע ןוא םינּפ ןַײז טצישַאב ןבָאה סָאװ ,ןעמערב עסיורג

 ,תורוד עקידרעִירֿפ יד ןוֿפ טנַאקַאב טשינ ךיוא ןוא טסואווַאב טשינ זיא סע --

 רעד זיולב ןָאק סָאד ,דניז יד ןַײז לחומ ןרעדנַא םעד לָאז םדו רשב ןייא זַא

 סע ,קלָאֿפ סָאד טרעדָאֿפעגֿפױא רָאנ ןבָאה םיאיבנ עלַא ןוא .למיה ןיא רעטָאֿפ

 לארׂשי הביש; ףבירשעג טייטש סע יװ ,רעטָאֿפ ןַײז טָאג וצ ןוט הבושּת לָאז

 ץלַא סָאװ ףיוא .הרוּת רעד ןיא טנכערעגסיוא טַײטש סע יוװ ןוא ."ךיהלא 'ה לא

 ןעגנערב זומ רע --- דיזמב רעדָא גגושב -- טײגַאב שטנעמ רעד סָאװ ,דניז ַארַאֿפ

 טשינ טכער ןייק טָאה שטנעמ ַא רעבָא .ףיורעד ךיז ןַײז הדוותמ ןוא ןברק ןַײז

 םיא ןגעק ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןענַײז סָאװ ,זיולב יד ץוחַא ,דניז יד ןבעגרַאֿפ וצ
 ,ןײלַא

 ליבטמה ןנחוי ןוֿפ םידימלת יד וצ טדנעוװעג ךיז טָאה ןיד- תיב רעד ןוא

 :טגערֿפעג ייז ןוא

 םיא וצ ןעמוקעג טנעז ריא ןעוו ,דניז יד ךַיײא ןבעגרַאֿפ יבר רעַײא טָאה יצ --

 : ?הדוהי ןוֿפ רבדמ רעד ןיא ןַײז לבוט ךיז

 ,למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ ןָאט הבושּת ןסייהעג זדנוא טָאה ליבטמה ןנחוי --- .

 .ןוא ,ןָאט הליֿפּת ןוא םיֿפוגיס ןוא םיתינעּת ךרוד תומשנ ערעזדנוא ןקינייר וצ

 .,טנעָאנ זיא םימשה-תוכלמ סָאד םערָאװ ,הליבט ךרוד -- רעבַײל ערעזדנוא

 . ףֿפורעגנָא ךיז טָאה .ייז ןשיוצ ןעוועג זיא סָאװ ,שורּפ רעד ןועמש ןוא
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 -רַאֿפ רע ךמס ַארַאֿפ סָאװ ףיוא ,ןיבר רעַײא טגערֿפעג ןבָאה רימ זַא ןוא --
 ןָאטעג טשינ טָאה םדו רשב םוש ןייק סָאװ סָאד ,דניז ערעייז עקידניז יד טיג
 ,טנַאקַאב טשינ ךיוא זיא סע ןוא ,םיאיבנ יד טשינ ןוא השמ טשינ ,םיא רַאֿפ
 רָאנ טָאה ליבטמה ןנחוי וליֿפַא ןוא ,ןוטעג סָאד ןבָאה םידיסח עטסטלע יד יצ
 וצ ןוא זדנוא וצ רע טָאה ױזַא --- ,למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ ןוט הבושּת ןסייהעג
 עֿפרַאש רעייז טדערעג .,ןעוועג ייברעד טרָאד ןענַײז סָאװ ,םירֿפוס ןוא םימכח עלַא
 ןגחוי ןוֿפ זיוה ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא הביסמ רעזדנוא טזָאלרַאֿפ טָאה ןוא דייר
 ַא ןוֿפ ןיוה סָאד לַײװ ,ןַײרַא טשינ טרָאד טייג דיי םוש ןייק סָאװ ,סכומ םעד

 ןוא עטנרעלעג ןוֿפ שיט םעד טשיוטעגרעביא טָאה רע ןוא .אמט זיא עשר
 עקידניז ,םיסכומ ןוֿפ שיט םעד ףיוא ,טָאג ןוֿפ חכזמ םוצ ןכילגעג זיא סָאװ ,םירֿפוס
 טשינ ןסייוו ייז לַײװ ,אמטמ ןענַײז טנעה ערעייז סָאװ ,םיצראה-ימע ןוא רעבַײװ
 טגָאיעגסױרַא ,םיסנ ןזיװַאב ייז רַאֿפ טָאה רע ןוא ,ץעזעג ןטימ ךיז ןייגוצמוא יו
 -רעביא טלָאװ ץעזעג סָאד יו ,תוֿפיקּת טימ טדערעג ןוא דניז ןבעגרַאֿפ ןוא תוחור
 -רַאֿפמוא .ליוו רע סָאװ טימרעד ןוט ןָאק רע ןוא ןיילַא םיא וצ ןרָאװעג ןבעגעג
 -עג ךַײא ןבָאה רימ ןוא ,יבר רעַײא ןוֿפ ןגעוו יד זדנוא רַאֿפ ןענַײז ךעלדנעטש
 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טנעז ,םידימלּת ענַײז ,ריא ;קדצ ןיד-תיב ןרַאֿפ ןֿפור
 רעַײא סָאד זיא רעוו :דײשַאב זדנוא טגָאז .ךַײא רַאֿפ יבר רעד יוװ ,ןיבר רעַײא
 ?םייבר ענַײז ןעוועג ןענַײז רע ?טנרעלעג רע טָאה שרדמ-תיב ןכלעוו ןיא ?יבר
 יד רע טוט חוּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ןוא ?דייר ענַײז ךמוס רע זיא סָאװ ףיוא
 ,םיא טימ ןיײגַאב וצ ךיז יוװ ןסיוו ןלָאז רימ ידּכ --- ?רעדנואוו

 לוק ןַײז ןוא ,ןנחוי ןוֿפ דימלּת רעד ,קודצ טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה סע ןוא
 ןוֿפ טנקירטעגסיוא ןעוועג זיא בַײל ןַײז םערָאװ ,ךַאװש ןוא ןיד ןעוועג זיא
 | ;טנָאזעג טָאה רע ןוא ,םיֿפוגיס ןוא םיתינעת

 -עג טָאה ןוא סױרַא רבדמ רעד ןיא ןֿפורעג זדנוא טָאה ליבטמה ןנחוי --=|
 תומשנ ערעזדנוא ידּכ ,טשרוד ןוא רעגנוה טימ רעבַײל ערעזדנוא ןקינַײּפ ןסייה
 יד ,ךיז טרעטנענרעד םימשה תוכלמ ןוֿפ טַײצ יד םערָאװ ,ןרעװ קרַאטש ןלָאז

 טרַאװ רע ןוא ,ריט רעד רעטניה ןיוש ךיז ןרעה ןטלייװרעדסיוא ןוֿפ טירט
 רעצרעה ערעזדנוא ,,ןעמוק ןַײז ןַײז-טרעוו ןוא ףייר ןַײז ןלָאז רימ זַא ,זדנוא ףיוא
 ןיא ןרעקַאלֿפעצ ךיז ןלָאז תומשנ ערעזדנוא ןוא ץרַאה ןַײז ןיא ןדנובעגנָא ןַײז ןלָאז

 ןענַײז רעבַײל ערעזדנוא .טלֿבוטעג ןנזחוי זדנוא טָאה םעד ךרוד -- ,טכיל ןַײז
 ,תוריד עקידריוװ ןרָאװעג ןענַײז ייז ןוא הליבט רעד ךרוד ןרָאװעג טקילייהעג
 סָאװ ,רעד זיא רעוו רעבָא .ןטלַאהֿפיױא ייז ןיא ךיז ןלָאז תומשנ ערעזדנוא זַא
 םישעמ ענַײז ,רימ ןרעה דייר ענַײז ?םורַא עקידניז טימ טייג ןוא טקנירט ןוא טסע
 רע םערָאװ !ךעלדנעטשרַאֿפמוא זדנוא רַאֿפ ןענַײז ןגעוו ענַײז רעבָא ,רימ .ןעעז
 | | | !ןנחוי ןוֿפ טירט יד ןיא טשינ טייג

 ןבָאה רימ ןוא ,ןרעדנַא ןֿפױא רענייא טקוקעג ןבָאה .םידימלּת ענַײז ,רימ ןוא
 ,ןיבר ןַײז רַאֿפ ןגָאז תודע ןוא ןבײהֿפױא ךיז לָאז זדנוא ןוֿפ רענייא זַא ,טרַאװעג
 ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןגיוושעג עלַא ןבָאה רימ רעבָא
 ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ רעטסגנירג רעד ,תוירק שיא הדוהי ,ךיא בָאה ,שטנעמ ןייא
 :ױזַא טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,ןיבר ןַײמ רַאֿפ טגָאזעג תודע ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז
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 ןַײמ ןוֿפ ןטסנעלק םעד ןוֿפ דייר יד סיוא טכרָאה ,ןיד-תיב רעטכערעג --
 עגנַאל ןסעזעג ךיא ןיב םילשורי ןיא ,ךיא ןיב הדוהי ןוֿפ ןַאמ ַא .םידימלּת סניבר
 רעד .טָאג ןוֿפ טרָאװ סָאד טשרָאֿפעג בָאה ןוא שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןיא געט
 ענַײמ ןענַײז רענוריק רעד ןועמש ןוא יתמרה ףסוי ןוא ,יבר ןַײמ זיא --- יבר
 ןכלעוו ןיא ,טָאג ןוֿפ געוו רעד זיא רעכלעוו :ךיז ןשיוװצ טדערעג ןבָאה רימ .םירֿבח
 יד ,ןיד זיולב ןעוועג זיא ,סיבר יד ןוֿפ טרעהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא .ןייג ןלָאז רימ
 רעקיזָאד רעד ךרוד ןוא ,ן'וואל ןוא ס'השע תווצמ ןיא ןרָאװעג ןטינשעצ זיא הרוּת
 ללוכ זיא סָאװ ,עסיורג סָאד ןוא עצנַאג סָאד ןעז טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה טנַאװ
 טָאה סָאװ ,יבר ַא ןוֿפ טלײצרַאֿפ טָאה ןוא לילג ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןַאמ ַא ןוא .ץלַא

 ,טליוו ריא סָאװ; :ןקזה ללה ןוֿפ הרות יד טרָאד טײרּפשרַאֿפ ןוא ןזיוװַאב טרָאד ךיז
 רעטָאֿפ רעַײא יו ,תונמחר טָאה; ןוא ,"ייז וצ טוט ,ןוט ךַײא וצ ןלָאז ןשטנעמ זַא
 ןיבר ןקיזָאד םעד ןעוועג לטֿבמ ןוא סטכעלש טכַארטעג ןבָאה רימ ןוא ."למיה ןיא
 זַא ,טרעהעג סָאד טָאה רעו ןוא ,לילג ןוֿפ טמוק רע לַײװ ,ץרַאה רעזדנוא ןיא
 -נוא וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז דלַאב רעבָא ?ןעמוקסיורַא סטוג סעּפע לָאז לילג ןוֿפ
 סָאװ ,הרוּת עקילייה יד ןוא ,טוט רע סָאװ ,תואלֿפנו םיסינ יד ןרעיוא ערעזד
 ;יבר רעד ןומידקנ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה סע ןוא .קלָאֿפ ןשיווצ טײרּפשרַאֿפ רע
 ,לילג ןייק טקישעג ךימ טָאה ןעמ ןוא ,"ןשרָאֿפוצסיױא ךָאז יד יַאדּכ זיא סע,
 ךיא ןוא .ןרעיוא ענַײמ טימ ןרעה ןוא ןגיוא ענַײמ טימ ןעז ןיילַא לָאז ךיא ידּכ

 ןעלזייא; :ןגָאז ךיא ןָאק ןעמַאזוצ ןלואש טימ ןוא ,ךַאז יד ןשרָאֿפסיױא ןעגנַאגעג ןיב
 ןוֿפ תסנכה תיב ןיא *...ןענוֿפעג ךיא בָאה הכולמ ַא ןוא ןכוז ןעגנַאגעג ךיא ןיב
 תילט ןַײז ןיא ןַאמרעגנוי רעשידִיי רעכיילב ַא ,ןענַאטשעג רע זיא םוחנ רֿפכ
 סעג :הרותה תאירק וצ תבש םלוע םעד רַאֿפ טנשרדעג טָאה ןוא ,טליהעגנַײא
 סע ןוא טיג, ;"הנומא רעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןָאק סָאװ ,ךַאז ןייק ָאטשינ זיא
 ריא טעװ ,טסעמ ריא סָאװ סָאמ רעבלעז רעד טימ, ;"ןרעוו ןבעגעג ךַײא טעוו
 םעד טשינ .,גיוא סרֿבח ןַײד ןיא ןָאּפש םעד וטסכוז סָאװרַאֿפ, :"ןרעוו ןטסָאמעג
 ,"ןרעװ טּפשמעג טשינ טלָאז ריא ידּכ ,טשינ טּפשמ, ;"ןגיוא ענַײד ןיא ןקלַאב
 רֿבק ןוֿפ טָאה ןקזה ללה זַא ,טניימעג ךיא בָאה הליחּתכל .ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא

 .טלעוו רעד ףיוא ערעל ןַײז ןעַײנַאב לָאז רע זַא ,טקישעג דימלּת ןטסטבילַאב ןַײז
 -עגסיוא טוג יז בָאה ךיא ןוא ךַאז רעד וצ טקוקעגוצ ךימ בָאה ךיא ןעוו רעבָא
 ,דחּפ ןוֿפ ןעגנַאגעצ טרעוו ץרַאה ןַײמ .ןעזרעד שרעדנַא סעּפע ךיא בָאה ,טשרָאֿפ
 ,םישעמ יד רַאֿפ ןלַאֿפַאב ךימ זיא טָאג ןוֿפ דחּפ רעד ןוא ,ןרעטיצ ןעינק ענַײמ
 סניבר ןַײמ ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו יד רַאֿפ ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ
 -רַאֿפ ,טזָאלרַאֿפ בקעי ןוֿפ זיוה סָאד טשינ טייטש -- ,ןיד-תיב רעטכערעג .ליומ
 םעד ףיוא טסענ ןַײז טכַאמעג טָאה םודא ?םייוג יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טמעש
 ךָאי ןַײז ,זיוה סטָאג ןיא הּפצוח טימ ןטערט סיֿפ ענַײז ,ןויצ ןוֿפ גרַאב ןקיליײה
 .ןקָאנ רעזדנוא ףיוא טלַאֿפ שטַײב ןַײז ןוא ,ןקור רעזדנוא רעביא ןֿפרָאװרַאֿפ זיא
 ,איבנ ןייק זדנוא וצ טשינ ךיז טזַײװַאב סע ,זדנוא ןוֿפ ןטינשרַאֿפ זיא טרָאװ סָאד
 -לַע ערעזדנוא יװ טוג ױזַא טשינ ןעד רימ ןענַײז .ןכייצ ןייק טשינ ךיז טעז סע

 םענעטלַאהעגנַײא טימ ?זדנוא ןוֿפ םינּפ ןַײז ןוטעגּפָא טָאג טָאה סָאװרַאֿפ !ןרעט
 ,טירט ענַײז ןיוש ךיז ןעמענרַאֿפ סע יצ ,רעהעג רעזדנוא סױרַא רימ ןקיש םעטָא
 ןעמיטש יד ןיוש ךיז ןרעה יצ ,גרעב יד ףיוא טכיל סָאד ןיוש ךיז טזַײװ סע יצ
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 רעטבלַאזעג רעד ןעמוק טעװ סע זַא ,טגָאזעגוצ זדנוא טָאה ןעמ יװ ,רבדמ ןוֿפ

 "גוא וצ ןבעג םעטָא טעװ רע ,ןטרַאװ רעזדנוא ןקיטכערַאב טעװ ןוא טָאג ןוֿפ

 .םיאיבנ ערעזדנוא ןוֿפ ןכערּפשרַאֿפ סָאד ןכַאמ קיטֿפַאהרָאװ טעוו ןוא ןדייל ערעזד

 -רעוו יד ןרָאװעג םיוקמ ןענַײז סע --- ןעזעג בָאה ךיא ןוא ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא
 "נָא ןבָאה עדנילב יד ןוא ןרעה עביוט יד, :טגָאזעגנָא טָאה איבנ רעד סָאװ ,רעט
 רעטרעוו ענַײז ,תוחור יד רֶע טלעֿפַאב ליומ ןַײז ןוֿפ םעטָא םעד טימ ."ןעז ןביוהעג
 רעטינש רעד יװ ,ןשטנעמ יד ףיונוצ טמענ רע ,סרעסעמדַײנש עֿפרַאש יוװ ןעגַײז
 רעצרעה ליֿפ ױזַא זדנוא טָאה רעוו .טָאג רַאֿפ טינש ןַײז טדַײנש רע ןוא ,ןעגנַאז יד
 -רַאֿפ ןוא עמערָא יד ןשיװצ טָאה רעוו ?למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ טרעטנענרעד
 !טכַארבעגנַײרַא גנונֿפָאה ןוא דײרֿפ ןוֿפ גנוטרַאװרעד עקידרעטיצ ַאזַא עטזָאל

 ױטשרַאֿפ ןוא עטעשזדנָאלברַאֿפ ליֿפ ױזַא למיה םוצ טכַארבעגקירוצ טָאה רעוו

 רעד ןיא ןָא טשינ טריר ?ןליצ ענַײז ןעק רעוו ?ןגעוו עגַײז טסייוו רעוו -- ?ענעס
 רעצרעה עקידרעטיצ טימ עלַא רימ ןלָאז !טצנַאלֿפעג טָאה טָאג סָאװ ,גנוצנַאלֿפ
 סָאװ ,טכיל סָאד ןטכַארטַאב ןוא ןטרַאװּפָא ןּפיל ערעזדנוא ףיוא טעבעג טימ ןוא

 ,גנוזיילרעד סלארׂשי רַאֿפ לארׂשי ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה

 -עגנָא טָאה רע ןוא ,יאנק רעד ןועמש רימ ךָאנ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סע ןוא
 | ;ןגָאז וצ ןביוה

 -עג טשינ ,ןעגנַאגעג גרעב יד ןיא ךיא ןיב םיאנק יד טימ ,קדצ ןיד-תיב ---
 םדו רשב ןייק רַאֿפ .ןקַאנ סֿבקעי סיֿפ ענַײז טימ טערט םודא יװ ,ןעזוצ טנָאק
 רימ ןבָאה םענייק ,ןגייב ּפָאק ןייק ,ןכערב ינק ןייק טלָאװעג טשינ רימ ןבָאה
 ןײלַא םלוע-לש-ונובר םעד רעסיוא ןענעקרענָא רַאה ןייק רַאֿפ טלָאװעג טשינ

 ךָאי םעד ןֿפלעה זדנוא טעװ טָאג זַא ,טניימעג ,ןלַאֿפעגרעביא תולייח ןענַײז רימ

 ,ןעגנונֿפָאה ערעזדנוא ןרָאװעג ןענַײז טרַאנעגּפָא רעבָא ,ןכערבעצ וצ םודא ןוֿפ
 ,ןלַאֿפעגרעביא עדנזייר ,ןטלַאהַאבסיױא ןלייה יד ןיא ךיז ךיא בָאה הער היח ַא יו

 סָאד .ןַײז קיביײא ןיוש סע טעװ ױזַא זַא ,טניימעג ןוא טכַאמעג רעכיזמוא ןגעוו
 .עקיבייא יד ןגעלעג זיא ןּפיל יד ףיוא ןוא ,תוקֿפס טימ ןרָאוװעג ?וֿפ זיא ץרַאה

 רעד זיא גנַאל יװ ?טקידניזעג ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא זַא ,זיא סָאװ ,ונ :הנעט
 ןֿפ רעסעב ןעד םייוג יד ןענַײז ?זדנוא רעביא ןשרעה לָאז םודא זַא ,רועיש
 רעד טשינ זיא ?ןײלַא זדנוא רַאֿפ רָאנ גנוזיילרעד יד רימ ןליוו יצ ןוא ?זדנוא

 "עג ןבעגעג זיא סָאװ ,החטבה יד זיא ואוו ?זדנוא ףיוא ןֿפורעג טָאג ןוֿפ דוֿבּכ
 ןייק -- ?גנַאל ױזַא ךיז רע טמױזרַאֿפ סָאװרַאֿפ ?ןרעטלע ערעזדנוא וצ ןרָאװ
 יד ןרָאװעג טײזרַאֿפ ןענַײז טניוװ ןרַאֿפ הלילח יוװ ,ןכייצ ןייק ,ףור ןייק ,ףליה
 ןילַא ךיא בָאה רבדמ רעד ןיא לַאקַאש ַא יװ !םיאיבנ ערעזדנוא ןוֿפ רעטרעוו
 הער היח ַא יװ ,תוער תוברתל סױרַא ןיב ךיא ,טגָאלקעגסיױא טייקרעטיב ןַײמ
 --- ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ךיא טלָאװ היתחת לואש ןיא ,טקיצרַאֿפ ןשטנעמ ךיא בָאה

 ןיא .טריֿפעג ןיבר ןַײמ וצ געוו ןַײמ טָאה סָאװ ,טָאג ןוֿפ ףליה יד טשינ ןעוו
 םיא ךיא בָאה ,ךעלֿפיש ערעייז ןטלַאה סרעשיֿפ יד ואוו ,טרָאּפ ןיא ,םוחנ"רֿפּכ
 סָאװ ,עלַא ריא ,רימ וצ טמוק, :קלָאֿפ ןעמערָא םוצ ןֿפורעג טָאה רע ,ןֿפָארטעגנָא
 ןעגנַאגעגוצ ןענַײז טַײל יד יוװ ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא *!טנדָאלַאב רעווש טנעז ריא
 ןרָאװעג טסנרע ייז ןענַײז ךָאנרעד --- טָאּפש טימ ,קווח טימ טשרע םוצ -- .םיא וצ
 ,ןטכיולעג ןבָאה רעמינּפ ערעייז ,ןרָאװעג ייז ןענַײז ךעלקילג .טױרטרַאֿפ ךיז ןוא
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 -עגֿפױא .קרַאטש רעטימעג ערעייז ,ןרָאװעג ןכילגעגסיוא ןענַײז סנקור ערעייז
 ןוא טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא ךיוא .רעטרעוו ענַײז ןופ ןרָאװעג ייז ןענַײז טכיר
 זדנוא טעװ ןעוו ,יבר, --- :טגערֿפעג םיא בָאה ךיא ןוא םיא וצ ןעגגַאגעגוצ ןיב
 .ידש :טרעֿפטנעעג רימ טָאה יבר רעד ןוא ,"?טנעה סמודא ןוֿפ ןזיילסיוא טָאג
 יד :םימש-תוכלמ לוע םעד עביל טימ ךיז ףיוא ןעמענ סָאװ יד ,ַײרֿפ ןענַײז

 ןוא ,דניז יד ןוֿפ קירטש יד ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב עכלעוו ,טזיילעגסיוא רָאנ ןענַײז
 ."!ףעמענוצ טשינ ריד ַײב יז ןָאק רענייק ,טנַאה ןַײד ןיא טלָאמעד זיא טַײהַײרֿפ יד
 .ןענַאטשרַאֿפ טשינ ייז בָאה ךיא ,דייר ענַײז ףיוא טרעדנואוורַאֿפ ךיז בָאה ךיא ןוא
 גָאט םישעמ ענַײז וצ ךיז טקוקעגוצ ,טירט} ענַײז ןעגנַאגעגכָאנ ןיב ךיא רעבָא
 ןגיוא ענַײמ ףיוא ןלַאֿפעג זיא טכיל ַא ןוא -- ,דייר ענַײז טרעהעג ,גָאט ַײב
 ןַא יו המשנ ןַײמ ךיא בָאה טײהַײרֿפ יד ןכוז ןיא זַא .ןעזעגנַײא בָאה ךיא ןוא
 ךיא ןוא ,ןַײז טַײרֿפַאב טלָאװעג בָאה ךיא ,טֿפױקרַאֿפ טַאהעג ןטש םוצ ינענכ דבע
 רעד ןוא "!ךימ זיילרעד ,יבר; :םיא ןטעבעג ןוא ןיבר ןַײמ וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב
 ןרעטנוא ךימ טכַארבעגנַײרַא ןוא בלַאק ַא יו ךימ ןדנובעג ןוא ןעמונעג טָאה יבר
 .,טײהַײרֿפ שתמא יד ,עקיבייא יד ןענוֿפעג בָאה ךיא ןוא ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןוֿפ ךָאי
 טכענק רעד ןיב ךיא םערָאװ ,ןעמענּפָא רימ ַײב טשינ יז ןָאק םדו רשב ןייק סָאװ
 !טָאג ןוֿפ

 תודע טָאה רע ןוא הנוי-רב ןועמש ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה זדנוא ךָאנ ןוא
 :טגָאזעג

 "עג טשינ ,םוחנירֿפכ טָאטש רעד ןוֿפ דַיי-רעשיֿפ רעמערָא ןַא ןיב ךיא --
 ,רעֿפעשַאב םעד רעטָאֿפ ןַײמ ךָאנ טקנעב רעבָא ץרַאה ןַיײמ ,טֿפיױש רעד ןיא טנרעל
 י"נָאלברַאֿפ ַא יו ,םיוב ןוֿפ טַאלב רענעֿפרָאװעגּפָא ןַא יו ךיז ךיא ליֿפ םיא ןָא

 וצ ןדנובעגנָא ןַײז וצ טקנעבעג טָאה ץרַאה ןַײמ .עדַאטס רעד ןוֿפ ףָאש עטעשזד

 םימכח יד עכלעוו ךרוד ןגעוו יד ןענַײז טגַײװצרַאֿפ ןוא טײרדרַאֿפ רעבָא ,טָאג
 -- ?ייז ןיא סיוא ךיז ןעק רעוו --- .טלעוו רעד ןוֿפ רעֿפַאשַאב םוצ טריֿפעג ןבָאה

 ןיא עלַא ייז ןעק רעװ -- ,טלייטעצ הרוּת סטָאג ריא טָאה ןלייט רעטנזיוט ןיא
 גָאטַײב ריא טימ ּפָא ךיז ןבעג סָאװ ,טַײל עטנרעלעג יד ץוחַא ,ןטלַאה טנַאה רעד
 טרָאװ סטָאג זיא עטקידיײלַאב רעווש ןוא עדנסיוומוא זדנוא רַאֿפ ?טכַאנַיײב ןוא
 ןעמ סָאװ ןוא געמ ןעמ סָאװ ,טשינ טסייוו ןעמ .טכַאמרַאֿפ רעסעלש ןביז ףיוא
 יו ;םורַא רעטצניֿפ רעד ןיא ךיז רימ ןעיירד עטעשזדנָאלברַאֿפ !טשינ רָאט
 -עגֿפױא טָאה ריא סָאװ ,טנעװ עקילייצמוא יד ןיא ןָא ךיז רימ ןגָאלש עדנילב
 -ָאמ סָאד ךַײא ןוֿפ רָאנ ןרעה רימ ןוא -- ,למיה ןיא רעטָאֿפ םעד םורַא טלעטש
 -נוא ךיוא רעבָא "!דנוא וצ וצ טשינ ךיז טריר ,טנעה אמט; :טרָאװ עקידנענ
 ,םיא ךָאנ ןעקנעב תומשנ ערעזדנוא ,טָאג וצ םעדָאֿפ םעד ןכוז רעצרעה ערעזד
 רעזדנוא ךָאנ דוֿבּכה אסכ ןַײז וצ געוו םעד ןעניֿפעג וצ ,םיא ןָא ןּפינקוצנָא ךיז
 ןעמוק טעוװ סָאװ ,םעד ףיוא ןגיוא ערעזדנוא טקוקעגסיוא ןבָאה רימ ןוא .טיוט
 רעצרעה ערעזדנוא ןרעטנענרעד טעװ רעוו ,ןעַײרֿפַאב תומשנ ערעזדנוא טעוװ רעוו
 "רעה רעקיבייא רעד טימ ןּפינקנָא ייז טעװ רעוו ,למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ
 ןיא ןלַאֿפנַײרַא טשינ ןוא ןבעל ןקיבײא םעד ןיא ןבָאה לייט ַא ןלָאז רימ זַא ,טייקכעל

 .?טקישרַאֿפ זדנוא טָאה ריא ןיהואוו ,טכַאנ רעצרַאװש רעד ןוֿפ עלקה-ףכ םעד

 ןלוש ערעַײא ןוֿפ ןלעווש יד ייב ןסעזעג רימ ןענַײז עקיטשרוד ןוא עקירעגנוה יו
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 -ּפָארַא ןענַײז סָאװ .ערעל ןוֿפ ךעלעשירק יד טשַאנעגֿפױא ןוא םישרדמ-יתב ןוא

 זיב .טזָאלעגוצ טשינ זדנוא טָאה ריא ןכלעוו וצ ,שיט רעַײא רעטנוא ןלַאֿפעג
 ןיא .טקערטשעגסיוא טנַאה יד ,עדנילב זדנוא וצ טָאה ןוא ןייג וצ ןעמוקעג זיא רע
 לֿפיש רעשיֿפ ןַײמ ןוֿפ ןעזרעד םיא ךיא בָאה ,טרָאּפ-רעשיֿפ ןיא ,םוחנירֿפכ
 ןֿפורעג טָאה רע ןוא ,קלָאֿפ ןעמערָא ןשיווצ ןענַאטשעג זיא רע יו -- ,סױרַא
 טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא *!טנדָאלַאב רעווש טנעז ריא סָאװ ,עלַא ריא ,טמוק, :ייז וצ
 רעטומ רעייז ןוֿפ ןרעדעֿפ יד רעטנוא ךעלעדניה יו ,םיא םורָא טלמַאזעג ךיז
 ןוא .ןעלגילֿפ ענַײז רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא ייז רע טָאה ,םערוטש ןוֿפ גָאט ןיא
 ןועמש; -- :טגָאזעג טָאה ןוא ןעמוקעגוצ ךיוא רע זיא ,לֿפיש ןַײמ וצ ,רימ וצ
 טָאטשנַא ןשטנעמ ןוֿפ רעשיֿפ ַא רַאֿפ ןכַאמ ךיד לעװ ךיא ,רימ טימ םוק ,הנוי-רב
 ןצנַאג ַא םישעמ ענַײז עז ךיא .ךָאנ םיא ךיא ייג ןָא לָאמסנעד ןוֿפ ןוא .?שיֿפ ןוֿפ
 רעבָא זיא רע .זיא רע רעװ ,טשינ סייוו ךיא .רעטרעוו ענַײז רעה ךיא ןוא ,גָאט
 רעריֿפ רעד ,עמוטש ,זדנוא רַאֿפ טרָאװ סָאד ,שינרעטצניֿפ רעזדנוא ןיא טכיל ַא
 ןוא ןטסטנעָאנ םעד זדנוא טזַײװ רע .ענעזָאלרַאֿפ ןוא עטלגָאװרַאֿפ זדנוא רַאֿפ
 ןוא םיא וצ ןטעב זדנוא טנרעל רע .למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ געוו ןטושּפ
 רע טניז ,ןָא לָאמסנעד ןוֿפ ןוא .םיא ןיא ןוחטב ןבָאה וצ יװ ,זדנוא טזַײװ רע
 רימ ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןבָאה רימ זַא ,רימ ןליֿפ ,זדנוא וצ ןזיוװַאב ךיז טָאה
 רעזדנוא זיא טָאג .ֿבקעי ןוא קחצי ,םהרֿבא ןוֿפ רעדניק ,לארׂשי ןוֿפ לייט ַא ןענַײז
 טכַאװ רע .קירוצ רימ ןעייג םיא וצ ןוא ןעמוקעג רימ ןענַײז םיא ןוֿפ ,רעטָאֿפ
 זדנוא ןָאק סטכעלש ןייק ןוא ,טלעוו רענעי ףיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא זדנוא רעביא
 ףעשעג טשינ

 טייקליטש עסיורג ַא זיא ,ןגָאז תודע ןַײז טקידנערַאֿפ טָאה הנוי-רב ןועמש ןעוו
 ךיז טָאה ןיד-תיב בא רעד זיב ,טַײל עטנרעלעג ןוא םינבר יד ןשיװצ ןרָאװעג

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא
 ןרַאֿפ ןעמוק ןליוו עכלעוו ,עושי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ָאד רעוו ךָאנ זיא

 ?ןיבר רעייז ףיוא ןגָאז תודע ןוא ןיד-תיב
 תודע טלָאװעג ןוא סכומ רעד ןנחוי טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא = |

 לַײװ ,תודעל לוסּפ זיא רע; :טגָאזעג םינבר יד ןבָאה ױזַא ,ןיבר ןַײז ףיוא ןגָאז

 ךיז ןשיווצ ןעוועג ֿפשיימ ןיד-תיב רעד ךיז טָאה םעד ךָאנ ןוא *! סכומ ַא זיא רע
 ;טגָאזעג טָאה רענייא ןוא

 ,ןיבר םעד ןיא דניז ןייק ןַיײא טשינ עז ךיא --
 :טגָאזעג טָאה רערעדנַא רעד ןוא
 ןדִיי ןוֿפ רעצרעה יד ֿברקמ רע זיא ,םידימלּת ענַײז תודע ןגָאז סע יוװ ---

 !טנעה .ענַײז טשטנעבעג ןַײז ןלָאז רַאֿפרעד ,טָאג וצ
 :טגָאזעג טָאה ,ליבטמה ןנחוי ןוֿפ דימלּת רעד ,קודצ ןוא

 רימָאל .קלָאֿפ ןַײז ףיוא ןעוועג םחרמ טָאג ךיז טָאה רשֿפא ,טסייוו רעוו ---
 רשב ןייק ריא טעוװ ױזַא ,טָאג ןוֿפ יז זיא --- ,ןעז ןוא ךַאז רעד טימ ןטרַאוװּפָא
 םויק ןייק יז טעװ ,טָאג ןוֿפ טשינ הלילח יז זיא ,ןרעטשעצ ןענָאק טשינ םדו
 םניחב זיא ,זיוה סָאד טשינ טיוב טָאג ביוא, :קוסּפ ןיא טייטש סע יװ ,ןבָאה טשינ
 ?,. .סרעיוב ענַײז ךיז ןעִימַאב

 ןביבעג סע זיא ַײברעד ןוא
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 צז

 וטסעוװ טַײצ רעד טימ ,רעסַאװ ןֿפױא טיורב ןַײד קיש; :ןבירשעג טייטש סע
 רעטניה ןֿפרָאװעג ץלַא ,דניזעגזיוה רעזדנוא טזָאלַאֿפ רימ ןבָאה ױזַא ."ןעניֿפעג סע
 רעד יו ,דנַאל ןטנַאקַאבמוא ןיא ןיבר רעזדנוא ךָאנ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא ,ךיז
 ,רבדמ רעד ןיא רימ ךָאנ ןעגנַאגעג וטסיב טנגוי ןַײד ןוֿפ דסח ןטימ; : טגָאז קוסּפ
 זיא גנונעֿפָאה רעזדנוא ,טָאג וצ טביולעג ןוא ."טייזעג טשינ זיא סָאװ דנַאל ַא ןיא

 . ...ןרָאװעג טרַאנעגּפָא טשינ
 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא
 "ָאװ ,טַאמייה ןַײמ ןוֿפ טָאטש יד ,תרצנ ןייק ןייג ןוא ןבױהֿפױא ךיז רימָאל ---

 !טרָא םעד ןוֿפ טנעָאנ ןענַײז רימ םער
 רעדָא ןייא ןוא ךרדל הדיצ טיורב טימ קעז ערעזדנוא ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא

 סָאד טזָאלרַאֿפ טָאה יבר רעזדנוא רעדייא ןוא .ןיבר רעזדנוא דוֿבּכל רעדיילק ייווצ
 : ױזַא טגָאזעג ןוא ןטרָאג ןוֿפ רעטכעוו םעד טשטנעבעג רע טָאה ,טרָא

 ,והיתּתמ .טקיניײרעג טָאה טָאג סָאװ ,סָאד אמטמ ןענַײז סָאװ יד וצ זיא ייוו ---

 קרַאטש טשינ זיא ץעזעג סָאד ! טסיירטעג ַײז ,וטסיב לארׂשי ןיא רעדורב רעזדנוא
 "רעד ןַײד ןיא ןוא ץרַאה ןַײד ןיא זיא טָאג ןוֿפ ץעזעג סָאד רעבָא ,ץרַאה ןַײד ןיא
 ,טימעג ןטקירעדינ

 ,רימ ןוא ,זדנוא רַאֿפ סיױרָאֿפ ןעגנַאגעג זיא ןוא טרָא סָאד טזָאלרַאֿפ טָאה רע ןוא
 רעביא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא טָאג ןוֿפ החונמ יד ןוא .םיא ךָאנ ,םידימלּת ענַײז
 ,ןעגנַאגעג ןענַײז רימ עכלעוו ךרוד רעדלעֿפ יד

 רעד רעביא ןסָאגעגסיױא טגיל טָאג ןוֿפ החונמ יד ןעזעג טָאה יבר רעד יוװ ןוא
 םערָאװ ,םיא ףיוא טורעג טָאה הניכש יד ןוא ,ןרָאװעג ךעלײרֿפ רע זיא ױזַא ,טלעוו
 ןוא ,טלײצרַאֿפ םילשמ ליֿפ זדנוא טָאה רע ןוא .דײרֿפ ךרוד רָאנ טור הניכש יד
 רעצרעה ערעזדנוא טּפינקעגנָא ןבָאה עכלעוו ,טגָאזעג זדנוא רע טָאה רעטרעוו עטוג
 -געדעג וצ טנרעלעג םידימלּת יד ןבָאה יז ןוֿפ ליֿפ .למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ
 רסומ ַא ייז ןוֿפ ךיז ןלָאז ןוא ןרעה ןלָאז ייז ידּכ ,תורוד עקידדעטעּפש יד רַאֿפ ןעק
 .ןעגנַאגעג ןרױלרַאֿפ טַײצ רעד טימ ןענַײז רעבָא ערעדנַא ,ןעמענּפָארַא

 .ןוֿפ ןוא ,לָאט ןוֿפ דנַאר םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז גָאט ןוֿפ טײקמערַאװ ןיא
 ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןעוו ןוא .גרעב רעביא געוו רעד ףיוא ךיז טבייה טרָאד
 טעדייוועג ןבָאה סָאװ ,רעכוטסַאּפ ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,ףױרַא גרַאב ןֿפױא
 רעייז םערָאװ ,טנעקעג ןיבר רעזדנוא ןבָאה רעכוטסַאּפ יד ןוא .ףָאש ערעייז טרָאד
 תרצנ טָאטש רעד ןיא ךָאנ טָאה רע תעשב ,ייז וצ ןעמוקעגסױרַא רע זיא טֿפָא
 עטעקַאנ ענַײז טקעלעג ןוא טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה ףָאש יד ןוא .טניואוועג
 ,טנעקרעד םיא ןבָאה ייז םערָאװ --- ,ןעגנוצ ערעייז טימ סיֿפ

 יװ סיורג ױזַא ,ןקלָאװ רעצרַאװש רעניילק ַא ןזיװַאב ךיז טָאה למיה ןֿפױא ןוא
 ןעמונעגנַײרַא טָאה ןוא טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה טסױֿפ יד ןוא ,טנַאה ַא ןוֿפ טסױֿפ יד
 רעווש ןרָאװעג טנדָאלַאב זיא למיה רעד ןוא ,טנַאה ןעעז ןיא למיה ןצנַאג םעד
 "כרודַא ןענַײז דרע רעד רעביא ,ןוז רעד ןוֿפ ןַײש יד טקעדעגוצ ןוא סנקלָאװ טימ
 םידימלּת יד ןוֿפ רענייא ןוא .םורַא טייהלקנוט טײרּפשרַאֿפ ןוא סנטָאש ןעגנַאגעג
 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה
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 ,ןייטש ַא ןוֿפ ץוש םעד ןיֹא ןעמוק רעדָא לייה ַא ןיֹא ןטלַאהַאב ךיז רימָאל --
 .דרע יד ןײגכרודַא דלַאב טעװ ןגער-םערוטש ַא םערָאװ

 טימ טמוק שוקלמ רעד ןוא ,דנַאל ןיא שוקלמ ןוֿפ טַײצ יד ןעוועג זיא סע

 : טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא ועבָא .טײלגַאב םערוטש ןוא טניוו

 טעװ ןייטש ַא ןוֿפ ץרַאה ןיא --- ? טָאג רַאֿפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז וטסעוו ואוו --

 זיא טרָא עטסרעכיז סָאד ;ןכוזֿפױא ךיד רע טעװ לייה רעד ןיא ,ןעניֿפעג ךיד רע

 ---- יז ןוֿפ ךַײא טנרעל ןוא ףָאש יד וצ וצ ךַײא טקוק .טָאג ןוֿפ למיה םעד רעטנוא

 ךיז ןעמוק ייז ,ןייטש ןייק ןיא טשינ ךיז ןטלַאהַאב ייז ןוא לייה ןייק טשינ ןכוז ייז

 רעביא ןבעג ןוא ןרעדנַא ןיא רענייא ּפעק ערעייז ןקעטש ןוא ןעמַאזוצ ףיונוצ

 םערוטש ןוֿפ טַײצ רעד ןיא !ייז יו טַײז .טָאג ןוֿפ םימחר ןֿפױא רעבַײל ערעייז

 טקעטש ,ןעמַאזוצ ףיונוצ ךַײא טמוק רָאנ ,ןרעדנַא ןוֿפ רענייא טשינ ךיז טלַאהַאב

 טזָאלרַאֿפ ןוא ,טָאג ןוֿפ םימחר ןֿפױא רעבַײל ערעַײא רעביא טיג ,ּפעק יד ןעמַאזוצ

 - .ךַײא ןעװעטַאר ןוא טַײצ רעד ןיא ןעמוק טעװ רע ,ייז יו רעֿפעש ןֿפױא ךַײא

 יד ןעמונעגנָא ןוא טניוומערוטש ַא ןעמוקעג זיא ,ױזַא טדער יבר רעד יװ ןוא

 זיא רע ןוא ,ןבעגעג לסיירט ןסיורג ןייא ריא טימ ןוא ןטַײז ריֿפ עלַא ַײב טלעוו

 ןוא ,טײלגַאב ץילב ןוא רענוד טימ ,יירשעג ןוא שער סיורג טימ ןעגנַאגעגכרודַא

 ,ץָארּפש ןדעי ןוא לזערג סעדעי טמעקעגכרודַא ןעמַאק עקיטניװ ענַײז טימ טָאה

 וצ ןגיובעג ּפעק ערעיײיז ןוֿפ ןעניורק יד טָאה ןוא רעמייב יד ןעמונעגנָא טָאה רע

 ןגַײװצ יד ןשיווצ ןַײרַא זיא רע ןוא ,קירוצ לָאמ ןייא ןוא ןיהַא לָאמ ןייא ,דרע רעד

 ךרוד ןרָאװעג טזײלעגֿפױא םערוטש רעד זיא דלַאב .ןכערבעצ וצ ייז טכַארטעג ןוא

 ךיוא ױזַא ,טנָאקעג טָאה רעדעי ואוו ץוש טכוזעג ןבָאה ריִמ ןוא ,ןגערסגַאלש ַא

 ןיבר רעזדנוא טלגנירעגמורַא טָאה ףָאש עדַאטס יד ןוא .ףָאש יד ןוֿפ רעכוטסַאּפ יד
 םערָאװ ,םיא ַײב טכוזעג ץוש ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,סיֿפ ענַײז וצ ךיז טקירדעג ןוא

 ןענַאטשעג ןענַײז ייז יוװ ,ןעוועג זיא סע ןוא .טזָאלרָאֿפ יז ןבָאה רעֿפעש ערעייז

 טּפַאכעגנָא טָאה ןוא ייז ןיא ןַײרַא טניוומערוטש רעד זיא ױזַא ,גרַאב ןוֿפ ןקור ןֿפױא

 -עש ערעדנַא סָאד ןוא ענייא סָאד ןוא ,עדַאטס רעד ןוֿפ קע ןוֿפ ייווצ רעדָא סנייא

 -היח יד יוװ ,טניוו ןוֿפ ןייצ יד ךרוד ןקור רעייז ַײב ןרָאװעג ןגָארטעג זיא עלעֿפ

 ןטלַאּפש יד ןיא ןבָארגעגנַײא ןעָאלק יד טימ ךיז יז ןבָאה --- ,ןברק ריא טגָארט הער

 -ַאװש יד יו ןעוועג רעקרַאטש ןענַײז טניוומערוטש ןוֿפ סמערָא יד רעבָא .ןייטש ןוֿפ

 גרַאב ןוֿפ ןקור ןוֿפ סעּכ ןַײז ןיא טרעדַײלשעג ייז טָאה רע ןוא ,ףָאש יד ןוֿפ סיֿפ עכ

 ןגָארטעג ךיז ןבָאה ךעלעֿפעש יד יו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ןַײרַא טנורגּפָא ןיא ּפָארַא

 רעֿפעש םוצ ףליה ךָאנ ןֿפורעג עמיטש רעייז טימ ייז ןבָאה ױזַא ,טנורגּפָא םוצ

 סָאד טרעהרעד טשינ טָאה רעֿפעש רעד רעבָא .המהב רעד ןוֿפ יירשעג םעד טימ

 ןוֿפ סעּכ ןרַאֿפ ןטלַאהַאב ךיז טָאה רע םערָאװ ,ךעלעֿפעש עקידנלַאֿפ יד ןוֿפ ןֿפור

 ,ןייטש ןוֿפ ךָאל ןיא טניוו

 "נוא טכוזעג רימ ןבָאה ,טרעהעגֿפױא טָאה ןגער רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי םערָאװ .ןענוֿפעג טשינ םיא ןבָאה רימ ןוא ,ןיבר רעזד

 ַא ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא םערוטשדןגער ןרַאֿפ שינעטלעהַאב ַא ןענוֿפעגסױא טָאה

 זיא יבר רעזדנוא יו ןעזעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,לייה ַא ןוֿפ ךָאל ןיא רעדָא ןייטש

 ןוא ָאד טכוזעג םיא ןבָאה רימ .ןעגנַאגעג טנורגּפָא ןיא עלעֿפעש ןקידנלַאֿפ ַא ךָאנ

 ןוא --- *! יבר !יבר; : ןֿפורעג ןבָאה רימ .ןענוֿפעג טשינ םיא ןבָאה רימ ןוא טרָאד
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 -ֿפױא יבר רעזדנוא ןעזעג רימ ןבָאה םורַא לַײװ ַא ןיא .טרעֿפטנעעג טשינ טָאה רע
 סָאד ןוא ,ןגער ןוֿפ טקיײװעגכרודַא ןעוועג זיא דיילק ןַײז ןוא ,טנורגּפָא ןוֿפ ןגַײטש
 ךיוא ױזַא ,סָאנ ןעוועג ןענַײז רָאה ענַײז ןוא ,סיֿפ ענַײז רעביא ןענורעג זיא רעסַאװ
 "נָא םעד ןוֿפ טקיטולבעג ןבָאה ןוא סעוורָאב ןעוועג ןענַײז סיֿפ ענַײז .םינּפ ןַײז
 + סעציילּפ ענַײז ףיוא ןגָארטעג רע טָאה עלעֿפעש ַא ןוא ,רענייטש יד ןיא ךיז ןּפַאלק

 יװ ,ןעזרעד םיא ןבָאה רימ יװ ןוא ,עדַאטס רעד וצ טכַארבעגקירוצ סע טָאה ןוא
 רימ ןבָאה ױזַא ,סעציילּפ יד ףיוא עלעֿפעש ןטימ טנורגּפָא ןוֿפ ףיוא טגַײטש רע

 ,תוֿבָא ערעזדנוא ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,םיא רַאֿפ טמעשרַאֿפ עלַא ךיז
 ,סָאד םיא ףיוא טנרעלעג בָאה ךיא ןוא ,רעכוטסַאּפ -ףָאש ןעוועג עלַא ןענַײז סָאװ
 | .וניבר השמ ףיוא טנרעלעג ןבָאה םינבר ערעזדנוא סָאװ

 טָאג -- ןעמ טניימ סָאד ,ךוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא השמ; :ןבירשעג טייטש סעו
 השמ ןעוו .םינבר ערעזדנוא ןגָאז ,ףָאש יד ךרוד וניבר השמ טוװורּפעגסיױא טָאה
 -קעװַא עדערעשט רעד ןוֿפ זיא ,רבדמ רעד ןיא ורתי ןוֿפ ףָאש יד טרעטיֿפעג טָאה
 ַא טכיירגרעד טָאה סע זיב ,טגָאיעגכָאנ ךָאנרעד ךיז רע טָאה ,עלעֿפעש ַא ןֿפָאלעג

 לַאװק ַא טקישעג טָאג טָאה ,גנוציש יד טכיירגרעד טַאהעג טָאה סע ןעוו .גנוציש
 -עגנָא זיא השמ ןעוו .ןעקנירט טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה עלעֿפעש סָאד ןוא ,רעסַאװ
 וד זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא, :טכַארטעג ךיז רע טָאה ,עלעֿפעש םוצ ןעמוק

 טציא יאדווַא ךָאד וטסיב ,קיטשרוד טסיב וד לַײװ ,עדַאטס רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא טסיב
 -קירוצ טימרעד ןוא סעציילּפ יד ףיוא עלעֿפעש סָאד ןעמונעג טָאה רע ןוא ...?דימ
 ףָאש יד ןרעטיֿפ וצ ףיוא תונמחר גונעג טסָאה וד; :טגָאזעג טָאג טָאה .ןעגנַאגעג
 *! לארׂשי ןוֿפ ףָאש יד ןרעטיֿפ טסעוו וד זַא ,רעווש ךיא ,סמדו רׂשב ןוֿפ

 ןענַײז סנקלָאװ יד ,סַאֿפרעטוּפ ריא ןוֿפ ןוז יד ןגױצעגסױרַא טָאג טָאה דלַאב
 גרַאב ןוֿפ רענייטש יד ףיוא ןעורּפָא טצעזעג ךיז ןבָאה רימ .ןוז רעד ןיא ןענורעצ
 -טניב יד טנֿפעעגֿפױא ןבָאה םידימלּת יד .ןענעקירט וצ רעדיילק יד ןוטעגסיוא ןוא
 -רעד טָאה העש-גָאטימ יד םערָאװ ,ןסע טצעזעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טיורב טימ ךעל
 "עג ןוא ןייטש ןֿפיױא ןסעזעג זיא יבר רעזדנוא ןעוו ןעוועג זיא סע ןוא .טכיירג
 ,סיֿפ ענַײז וצ ךיז טגיילעג ןוא ףָאש יד ןעמוקעג ןענַײז ױזַא ,דיילק ןַײז טנקורט

 ואוו ,הנח טָאטש רעד ןיא ןעמוקוצנַײרַא תבש-םוחּת ַא ןעוועג ןענַײז רימ ןוא
 ןיא רעסַאװ ןעלדנַאװרַאֿפ וצ --- ןזיוװַאב רעדנואוו עטשרע סָאד טָאה יבר רעזדנוא
 רעד ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא טשינ רימ ןענַײז ךָאד ,טַײל-עמערָא ןוֿפ הנותח ַא ףיוא ןַײװ
 רע זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא ןוא ,גָאטשרענָאד ןעוועג זיא סע םערָאװ ,טָאטש
 ןוא ןטלַאה וצ תבש טרָאד ,ןריובעג ןַײז ןוֿפ טָאטש רעד ןיא ,תרצנ ןייק ןעמוק ליוו
 טשינ לָאמטסנעד ןיוש טָאה רעטָאֿפ ןַײז ןוא ; םא דוביּכ ןוֿפ הוצמ יד ןַײז םייקמ
 ,טבעלעג

 םַײב ןוא ,געוו ןֿפױא ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ ןוא
 טָאטש יד .טָאטש רעד ןוֿפ רעיוט םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז ןוז רעד ןוֿפ ךיז ןצעז
 זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,גרעב יד ןשיווצ ,למעק ַא ןוֿפ ןקור ןֿפױא דניק ַא יו ,טור
 ןסיורג ןוֿפ ןטרָאב ןוֿפ טריֿפ סָאװ טקַארט ןֿפױא ןגעלעג זיא טָאטש יד ןוא .תרצנ
 ערעייז ןוֿפ טרענרעד ךיז ןבָאה טָאטש רעד ןוֿפ רעניואוונַײא יד ןוא .קשמד ןייק םי
 ןענַײז טָאטש רעד ךרוד םערָאװ ,הכָאלמ:ַײרעילָאטס רעד ןוֿפ ךיוא ןוא רעדלעֿפ

 ןעוועג זיא יבר רעזדנוא ךיוא ןוא .קשמד ןייק ןריֿפ סָאװ ןגעוו יד ןעגנַאגעגכרודַא
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 טשינ ןעניואוו םימכח ידימלּת ןייק רעבָא ,רעילָאטס ַא ןוֿפ ןוז ַא ןוא רעילָאטס ַא

 ךיוא ןענַײז עכלעוו ,םינגס ענַײז ןוא תסנּכה-תיב ןוֿפ שָאר רעד טרעַײנ ,תרצנ ןיא

 ,טרָא ןוֿפ ןיד-תיב סָאד

 ,טָאטש רעד ןוֿפ רעיוט םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 וצ טַײצ יד טכיירגרעד טָאה סע ןוא ,ןעגנַאגעגרעטנוא טָאהעג ןוז יד ןיוש זיא ױזַא

 -ליטש רעד ןיא דלעֿפ ןטימ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה .טעבעג-טנווָא סָאד ןגָאז

 גרעב יד רעביא ןטכַײל וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןרעטש יד ןעוו ,טכַאנ רעד ןוֿפ טייק

 יבר רעזדנוא ןוא ."עמש; טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא ןוא ,לָאט םעד רעביא ןוא

 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 םערָאװ ,טָאטש ןיא ןײגנַײרַא ןעמַאזוצ עלַא ןלָאז רימ זַא ,טוג טשינ זיא סע --

 ןלעװ ייז ןעוו ,קלָאֿפ ןכַאֿפנײא ןוֿפ ןענַײז רעניואוונַײא עריא ןוא ןיילק זיא טָאטש יד

 ןיא ןייג רעדעי לָאז .ןקערשרעד ךיז ייז ןלעוװ ,םידימלּת טימ ןעמוקנָא יבר א ןעז

 ךיז רימ ןלעװ ןגרָאמ ןוא ,רעגעלטכַאנ ןַײז ךיז ןכוז ןוא רעדנוזַאב ןַײרַא טָאטש

 רעבָא לעװ ךיא ; תבש ןַײז וצ שדקמ ידּכ ,בוטש ןיא רעטומ ןַײמ ַײב עלָא ןֿפערט

 ,םא דוביּכ ןוֿפ הוצמ יד ןַײז וצ םייקמ ידּכ ,םייהַא רעטומ ןַײמ וצ ןייג

 ןוא ֿבקעי ,ידֿבז-ינב יד ןוא הנוי-רב-ןועמש ןעמונעגטימ רָאנ טָאה יבר רעד ןוא

 בַיײװ סָאד ,םירמ ךיוא ןוא ,םידימלּת עטבילעג ענַײז ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןנחוי

 טָאה יבר רעד סָאװ תומשנ ערעדנַא יד םערָאװ .זדנוא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא סָאװ

 טָאטש רעד ןיא ןבילבעג ןענַײז ,הנשוש ןוא הנחוי ,םיענ טָאטש רעד ןיא טכַאמעג

 ַײב ,ןועמש ןוֿפ רעגיווש רעד וצ םוחני-רֿפּכ ןייק ןעמוק וצ טרָאד ןוֿפ ידּכ ,םיענ

 ,טניואוועג טָאה יבר רעד רעכלעוו

 טקרַאטשעג ךיז ךיא בָאה ױזַא ,זדנוא טזָאלרַאֿפ יבּר רעד יו ןעזעג בָאה ךיא זַא

 : ןטעבעג ןוא םיא רַאֿפ ןטערטעגוצ ןוא

 -ערג ַא זיא רעוו ןוא --- "ךיניע הניזחת ויֿפיב ךלמ; : ןבירשעג טייטש סע --

 ,בוטש סרעטומ ןַײד וצ ריד טימ ןעמוקטימ זדנוא זָאל ?ןיבר ןוֿפ גינעק רערעס

 ךיז ןלָאז רימ ןוא םא דובּכ ןוֿפ הוצמ יד םייקמ טזיב וד יוװ ןעז ןלָאז רימ ידּכ

 ,ריד ןוֿפ ןענרעלּפָא

 .טקיליװַאב טָאה יבר רעד ןוא

 ןעמ ואוו ,געוו םַײב ןענַאטשעג זיא ןיבר ןַײמ ןוֿפ רעטומ רעד ןוֿפ זיוה סָאד ןוא

 ךרודַא ןרָאֿפ סע ןוא רעײגסוֿפ יד ךרוד ןעייג סע ואוו ,טָאטש רעד ןוֿפ סיױרַא טמוק

 ןעוו ,םיחרוא תסנכה ןוֿפ הוצמ יד ןַײז םייקמ עטשרע יד לָאז יז ידּכ ,רענעגעוו יד

 -סטָאג ַא זיא יבר ןַײמ ןוֿפ רעטומ יד םערָאװ .ןַײרַא טָאטש ןיא טמוק רעדמערֿפ ַא

 .ױרֿפ עקיטכרָאֿפ !

 ןעגנַאגעגכרודַא ךעלסעג עמורק ןשיווצ ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 דנַאר םַײב רימ ןבָאה ,ןסיורד ןיא דלעֿפ ןעַײרֿפ ןֿפױא ןעמוקעגסױרַא רימ ןענַײז

 רעד ןוא .ריט ַא ןוֿפ גנונעֿפע רעד ךרוד ןענַײשסױרַא לטכיל ַא ןעזרעד גרַאב ןוֿפ

 :טגָאזעג טָאה יבר

 ! רעטומ ןַיַײמ ןוֿפ זיוה סָאד זיא סָאד --

 ןטסנעלק ןַײז ,ךימ ןוא הנוי-רב ןועמש ,עדייב זדנוא ןעמונעג טָאה יבר רעזדנוא

 ןַײז ןוֿפ הרוׂשב יד ןגָאװצנָא ,זיוה ןיא רעטומ ןַײז וצ טקישעגנַײרַא ןוא ,דימלּת

 ףרַאדַאב ןעמ רָאנ ,גנילצולּפ ןשַאררעביא טשינ ףרַאדַאב ןעמ םערָאװ .ןעמוקנָא
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 -עגנָא ןבָאה רימ ןוא בוטש ןיא קינייװעניא ןַײרַא ןענַײז רימ .ןעמוק סָאד ןגָאזנָא

 ןסעגעג ןבָאה ייז ןוא ,שיט םורַא ןציז רעטכעט ןוא ןיז עריא טימ רעטומ יד ןֿפָארט

 -רַא-גָאט רעד ןעוו ,העש יד ןעוועג זיא סע .רעטעברַא ןוֿפ טיורב עטכערעג סָאד

 : טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא ןגױברַאֿפ ךיז ןבָאה רימ ןוא .טױרבטנוװָא ןַײז טסע רעטעב

 | ! ךַיײא וצ םולש ---

 טגערֿפעג ןוא גנורעדנואוורַאֿפ טימ זדנוא ףיוא טקוקעג ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא

 : טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא .ןעמוק רעזדנוא ךָאנ

 זדנוא ךרוד ןָא טגָאז רע ,רעדורב ןוא ןוז רעַײא ןוֿפ רימ ןענַײז טקישעג ---

 .ריט רעַײא רעטניה ןסיורד ןיא טייטש ןיילַא רע ןוא ןעמוקנָא ןַײז

 סָאװ טסואוועג טשינ ןוא טיורב רעייז ַײב ןציז ןבילבעג עלַא ןענַײז טשרע םוצ

 ענַײז ןוֿפ רענייא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה סע רָאנ .גנושַאררעביא רַאֿפ ןרעֿפטנע וצ

 רעזדנוא ןרעטצניֿפרַאֿפ וצ רעדיוו ידּכ ?ןעמוקעג רע זיא סָאװ ךָאנ; : סרעגָאװש

 *? טָאטש רעד ןוֿפ ןשטנעמ יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא םינּפ

 טנעה עריא טקערטשעגסיוא טָאה ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רעטומ יד רעבָא

 :טגָאזעג טָאה ןוא

 ? ןעמענמורַא ןענָאק ,םיא לָאז ךיא זַא ,דניק טבילעג ןַײמ זיא ואוו ---

 ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא שיט ווֿפ ּפמָאל-לייא םעד ןעמונעג טָאה יז ןוא

 ; ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ןֿפורעג ןוא בוטש רעד ןוֿפ לעווש רעד

 ! יקונּת ,יקונמ --

 :טרעֿפטנעעגּפָא ריא טָאה יבר רעד ןוא

 ריא רַאֿפ ךיז ןגיובעג ןוא ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא --- ! ימא ,ימא --

 !ריד וצ םולש ,ּפָאק ןַײמ ןוֿפ ןיורק ,רעטומ -- :טגָאזעג ןוא

 : טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יז ןוא |

 !ןעמוקמיײהַא ןַײד וצ ןַײז לָאז םולש ,רענעריובעג-טשרע ןַילמ --

 ,בוטש ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןוא ןעוועג קשנמו קבחמ רעטומ ןַײז טָאה רע ןוא

 .םיא ךָאנ ,םידימלּת ענַײז ,רימ ןוא

 -ָאװ ,קימיורג טשינ ןוא סיורג טשינ ןעוועג זיא רעטומ ןַײז ןוֿפ זיוה סָאד ןוא

 סע ןוא .ַײרעילָאטס רעד ןוֿפ לעטשקרעוו יד םיא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סע םער

 ןוֿפ קרעװ סָאד ןביוהוצנָא בוטש יד טזָאלרַאֿפ טָאה יבר רעזדנוא ןעוו ,ןעוועג זיא

 -ָאטס ןוֿפ הכָאלמ יד םיא רַאֿפ ןעמונעגרעביא ֿבקעי רעדורב ןַײז טָאה ױזַא ,טָאג

 זיא סיורג, :טגָאזעג טרעוו סע יוװ ,דניזעג-זיוה סָאד ןַײז וצ סנרֿפמ ידּכ ,ײרעיל

 ."סיוא יז טריֿפ סָאװ ,םעד טרעַאב יז ,הכָאלמ יד

 ןַײז רַאֿפ ןגיובעג ךיז טָאה ןוא טרָא ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ֿבקעי ןוא

 : טגָאזעג טָאה ןוא רעדורב

 !רעדורב רעטסטלע ןַײמ ןוא יבר ןַיײמ ,ןעמוקמייהַא ןַײד וצ טסירגעג ַײז ---

 ? ריד טימ םולש רָאנ זיא

 :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר רעזדנוא ןוא

 עצנַאג יד רימ טימ ןעוועג זיא למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײמ ,רימ טימ זיא םולש ---

 ?רעדירב ענַײמ ,ךַײא טימ םולש רָאנ זיא .טַײצ

 "! םולש, :טרעֿפטנעעגּפָא םיא ןבָאה רעדירב עקירעביא יד ןוא ֿבקעי
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 ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה ,רעטסעוװש ערעייז ןוֿפ רענעמ יד ,סרעגָאװש יד רָאנ

 ,םיא ףיוא זייב ןעוועג ןענַײז ייז םערָאוװ זיוה סָאד .טזָאלרַאֿפ ןוא

 : ןיז עריא וצ טגָאזעג טָאה רעטומ יד ןוא

 ,סיֿפ ןוא טנעה ערעייז םיחרוא יד טשַאװ ןוא רעסַאװ טגנערב ןוא טייג --

 "עג ַא ,בוטש ןַײמ ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ןטסעב םעד ןוֿפ ןטײרברָאֿפ ןייג לעװ ךיא

 םערָאװ ,ריד טימ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,םיחרוא יד רַאֿפ ןוא ריד רַאֿפ טכיר

 .געוו ןוֿפ דימ ןוא קיטשרוד ןוא קירעגנוה ןַײז טזומ ריא

 : טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג טָאה יבר ןַײמ

 ןלָאז ,זדנוא טימ ָאד בַײלב טרעַײנ ,טשינ זדנוא זָאלרַאֿפ ,ךיד טעב ךיא --

 בָאה ךיא יװ ןיוש זיא גנַאל םערָאװ ,קילבנָא ןַײד טימ ןקיטעזנָא ךיז ןגיוא ענַײמ

 יד ךיוא ,טיױרבטנװָא סָאד ןטיירגנָא רעדירב יד ןלָאז ,ןעזעג טשינ םינּפ ןַײד

 "ָאװ ,רעַײֿפ םַיַײב רעמַאק ןיא ןֿפלעהוצ ייז ןלעוו רימ טימ ןענַײז עכלעוו ןשטנעמ

 ןַײז וצ שמשמ םידימלמ ןוֿפ הוצמ ַא זיא סע ןוא ,ייז ןענַײז םידימלת ענַײמ םער

 .ןירעד טינעג ןענַײז ייז ןוא ,ןיבר רעייז

 | : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רעטומ יד ןוא

 .רימ ַײב טנַײה זיא תבש יװ םערָאװ ,ןּפמָאל-לייא עלַא ןדניצנָא ןעמ לָאז -

 סָאװ ,לייא ןטוג ,שַאלֿפ-סיבריק רעד ןיא ,רעמַאק רעד ןיא טרָאװַאבֿפױא בָאה ךיא

 לגירק סָאד ךיוא טגנערב ןוא טייג .ןעמוקקירוצ טעװ ןוז ןַײמ זיב ןטלָאהַאב בָאה'כ

 ַא ןכַאמ ןעמ לָאז ןוא ,ףָאש יד סיוא טקלעמ ןוא לַאטש ןיא טייג ןוא ,קינָאה טימ

 סע םערָאװ ,שיט םוצ ךעלצעלּפ טגנַאלרעד ןוא ,סנירג ןוא סעברַא ןוֿפ טכירעג

 / !םייהַא ןעמוקעג זיא ןוז ןַײמ ,טנַײה רימ ַײב ֿבוט-םוי רעסיורג ַא זיא

 "עגנָא ןבָאה רימ ןוא ,טָאבעג סרעטומ רעד ןריֿפסױא ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא

 -ּפָא ךיז טלעטשעג ןוא ,ףיוה ןֿפױא ןעוועג זיא סָאװ ןוויוא םעד ןיא רעַײֿפ ַא ןדנוצ

 יד טזָאלעגרעביא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רעדירב יד ןוא .טכירעג סָאד ןכָאק

 -רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,טַײצ יד זיא גנַאל םערָאװ .ןײלַא ןוז ןטסטלע ריא טימ רעטומ

 ,ךיז ןשיווצ ןדער וצ ןוא ןיילַא ןַײז וצ טרַאגעג ןבָאה ייז ןוא ,זיוה סרעטומ רעד טזָאל

 ,ריט רעד ןוֿפ טלַאּפש ַא ךרוד טקוקעגנַײרַא בָאה ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא רעבָא

 "עג טָאה רעטומ רעד ןוֿפ םינּפ סָאד יו ,ןעזעג ךיא בָאה לּפמעל ןוֿפ ןַײש םַײב ןוא

 ןוֿפ טכַײֿפ ןוא קירעיורט ןעוועג ןענַײז ןגיוא עריא רעבָא ,קילג סיורג ןוֿפ טנַײש

 ןוֿפ טוה יד .קילב ןקידגָאטייװ ַא טימ דניק ריא ףיוא טקוקעג טָאה יז ןוא ,ןרערט

 ןשטיינק טימ לוֿפ ןוא ,טסברַאה ןיא טַאלב ַא יו טלצנורעג ןעוועג זיא םינּפ ריא

 ןגיוא עריא זיולב ; בויא רֿפס םוצ ןעוועג ןכילגעג זיא םינּפ ריא ; ןַײּפ ןוא גרָאז ןוֿפ

 טָאה יז ןעוו ,"םירישה ריש; ןוֿפ גנַאזעג םעד טימ ןוֿפרעד טנַײשעגסױרַא ןבָאה

 ןיוא ױזַא ,טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל עריא ןוא ,םענעריובעג-טשרע ריא ףיוא טקוקעג

 ; טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,זדלַאה ןרַאד ריא ףיוא ןרעדָא יד

 ןטיונ עלַא ןיא ריד טימ ןעוועג ןיב ךיא ,ןוז ןַיַײמ ---

 טָאה ןוא ענַײז ןיא טנַאה עטכער עטעברַאעגסיוא ריא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא
 : טגָאזעג

 .טסואוועג סע בָאה ךיא ,רעטומ ןַײמ ---

 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יז ןוא
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 ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז ןשטנעמ .ריד ןגעוו קיאורמוא קידנעטש זיא ץרַאה ןַילמ ---
 ןוֿפ ןכַאז עכעלרעדנואוו טלײצרַאֿפ ןבָאה ןוא רעטרע ערעדנַא ןוֿפ ןוא םוחנ-רֿפּכ
 ןיא לָאמ טֿפָא טסיב :קערש ןוא גנונעֿפָאה ןשיווצ טלּפַאצעג טָאה ץרַאה ןַײמ .ריד
 ,דניק ןַײמ ,ןעוועג טיונ סיורג

 ,רימ טימ ןעוועג זיא ,רעטָאֿפ ןַײמ ,טָאג --
 + ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רעטומ יד ןוא
 זיא ץרַאה ןַײמ .ןוז ןַיײמ ,טסייג וד ןכלעוו ףיוא געוו רעד זיא ךעלרעֿפעג --

 וד ןיהואוו טשינ עז ךיא ןוא רימ ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ וטסרעװ לָאמ טֿפָא .רעווש
 ,דסח ןַײז ריד ןוֿפ ןָאטּפָא טשינ לָאז ןוא ריד ףיוא ןַײז םחרמ ךיז לָאז טָאג .טסייג

 רענַײז ןיא רעטומ ןַײז ןוֿפ טנַאה עטכער יד ןטלַאהעג טָאה יבר ןַײמ ןוא
 ;טגָאזעג טָאה ןוא

 .ןגעוו דוֿבּכ ןַײז רַאֿפ ןוא טָאג ןוֿפ זיא ץלַא ,רעטומ קיאור ַײז --
 ךיד טכַאװַאב ,ריד ףיוא טור טָאג ןוֿפ דסח רעד זַא ,סייוו ךיא ,דניק ןַײמ --

 .טסיירט ןַײמ ןוא טײקרַאטש ןַײמ זיא סָאד ןוא ,טכַאנ ןוא גָאט
 | ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר ןַײמ רעבָא
 ?בוטש ןיא ריד ַײב סע טייג יו ?רעטומ ,ריד טימ זיא סָאװ ,רימ גָאז רעבָא --
 טָאה בקעי רעדורב ןַײד ,טיוט זיא רעטָאֿפ ןַײד .ױרֿפ עטלַא ןַא ןיב ךיא --

 -רָאּפש ןוא טיונ טימ דניזעגזיוה סָאד סנרֿפמ זיא ןוא הכאלמ יד ןעמונעגרעביא
 סָאװ ,טנַאה סרעדורב ַא ןֿפרַאדַאב ןוא ןיילק רעבָא ןענַײז רעדניק יד .טײקמַאז
 טסֿפרַאדַאב וד ,רעטסטלע רעד טסיב וד ןוא ,געוו ןקיטרַאֿפטכער ןיא ןריֿפ ייז לָאז
 ידניק ןַײמ ,זיוה סָאד טזָאלרַאֿפ טסָאה וד ןוא ,געוו ןשידִיי ןיא ןַײז ךירדמ יז

 ;טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר ןַײמ ןוא
 ,טבעל רעטָאֿפ רעשילמיה ןַײמ רעבָא ,טיוט זיא רעטָאֿפ רעשידרע ןַײמ ---

 ןיא רעדניק ענַײז ןריֿפ וצ ןוא קרעוו ןַײז ןטכיררַאֿפ וצ ןֿפורעג ךימ טָאה רע ןוא
 רעמורֿפ ַא זיא רע ,בוטש רעד ןיא ןטערטרַאֿפ ךימ ןָאק בקעי .געוו ןקיטרַאֿפטכער
 !ךיי

 רַאֿפ ןסָאגעצ ץרַאה ןַײמ טרעוו ,ױזַא ןדער ךיד רעה ךיא ןעוו ,דניק ןַײמ ---
 ,טשיג ןיילַא ךיד ןעק ךיא ?דניק ןַײמ .ךעלטנגייא ,סָאד וטסיב רע .קערש

 ןוא רענַײז ןיא טנַאה עטכער סרעטומ רעד ןטלַאהעג טָאה יבר ןַײמ ןוא
 ;טגָאזעג

 ,דײרֿפ טימ ןרעוו טליֿפעגנָא ץרַאה ןַײד לָאז ןוא !רעטומ ןַײמ ,קיאור ַײז --

 יד ריד טימ ןשטנעב ךיז ןלעוװ סע .טַײײצ-טסברַאה ןיא ןַײװ טימ ביורט ַא יו
 ,הקבר ןוא הרׂש טימ ןוא ,ןכילגעג ןַײז וטסעװ לחר וצ ,טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ
 ...ןַײז לייט ןַײד טעװ ,תוהמא עקילייה יד

 ןוא ץריש ריא טימ ןגיוא עריא ןוֿפ ןרערט יד טשיוועג טָאה רעטומ יד ןוא
 ;טגָאזעג

 רעבָא .טסיירטעג רעטומ ןַײד טסָאה וד יװ ,ןטסיירט ױזַא ךיד לָאז טָאג --
 םַײב ןוא רעמַאק רעד ןיא ףליה ןַײמ ןֿפרַאדַאב ייז ,דניק ןַײמ ,ךימ זָאל טציא
 סָאװ ,טַײל ענַײד ןלָאז ןוא ,סיֿפ ןוא טנעה ענַײד שַאװ ,םילכ יד וצ ייג .רעַײֿפ
 קירעגנוה םערָאװ ,שיט םוצ ןעמוק ןוא טנעה ערעַײז ןשַאװ ,ריד טימ ןענַײז
 | -,ןַײז ריא טזומ קיטשרוד ןוא
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 ןוז םעד טזָאלרַאֿפ יז טָאה ױזַא ,דייר עקיזָאד יד טגָאזעג טָאה יז יו ןוא
 רעטיול רַאֿפ יז טָאה געוו ןֿפױא רעבָא .בוטש ןיא םילכ יד וצ ןעגנַאגעג זיא ןוא
 ,ןעזעג סָאד טָאה יבר ןַײמ יוװ ןוא .סיֿפ עריא ןוֿפ לַאדנַאס ןייא ןריױלרַאֿפ דײרֿפ
 -סיוא ןוא ריא רַאֿפ דרע רעד וצ ךיז ןגיובעג ,ריא וצ טלייאעג רע טָאה ױזַא
 ;טגָאזעג ןוא טנעה ענַײז טײרּפשעג

 ףיוא סוֿפ ןטעקַאנ ןַײד טשינ לעטש ןוא ,טנעה ענַײמ ףיוא טערט ,רעטומ --
 .דרע רעד

 | ;טגָאזעג טָאה רעטומ יד רעבָא
 !רימ רַאֿפ ױזַא דוֿבּכ ןַײד ןקירעדינרעד וצ ןוט טשינ לעװ ךיא ,דניק ןַײמ --
 ' :טגָאזעג טָאה יבר ןַײמ רעבָא
 הניתנ ןב הימד יװ ,םא דוביּכ ןוֿפ הווצמ יד ןַײז םייקמ ךימ זָאל ,רעטומ --

 | .ןוטעג רעטומ ןַײז טימ סָאד טָאה ןולקשא ןוֿפ
 ישוכ ַא ןולקשא טָאטש רעד ןיא ןעוועג ןַארַאֿפ ,ךעלמענ ,זיא סע םערָאװ

 הווצמ רעד ןיא ןעוועג סיורג רעייז זיא רעכלעוו ,הניתנ ןב הימד ןעמָאנ םעד טימ
 ןבָאה ןוא ןוטכָאנ טנָאקעג טשינ םיא ןבָאה םימכח יד ןוא -- םאו ֿבא דוביּכ ןוֿפ
 םא דוביּכ רעד ןעגנַאגרעד זיא טַײװ יו ןוא .ןעוועג אנקתמ רעייז םיא ןיא ךיז
 א לב ןסעזעג רע זיא טלמונַא :ןעגנַאגרעד רע זיא טַײװ ױזַא ?הניתנ ןב הימד ןוֿפ
 םיא רַאֿפ ןעמוקעג רעטומ ןַײז זיא ,טָאטש ןַײז ןוֿפ טַײל עסיורג יד טימ הדועס
 -עג ןוא לַאדנַאס ריא ןוטעגסיוא טָאה ןוא ןעוועג ףדגמו ףרחמ םיא טָאה ןוא
 .רעבָא טָאה ןוז רעד .ןעוועג העד רסח זיא יז םערָאװ ,םיא טימ ןוז ריא ןגָאלש
 טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ןעמעשרַאֿפ רעטומ ןַײז טַײל עסיורג יד רַאֿפ טלָאװעג טשינ
 סע ןוא "?גונעג ןיוש ףָארטש ןַײמ זיא ,רעטומ ןַײמ/, :טגָאזעג ןוא ןגָאלש ריא ןוֿפ
 ריא זיא ,ןוז ריא ןגָאלשעג טָאה יז ןכלעוו טימ ,לַאדנַאס רעד ןעוו ,ןעוועג זיא
 לַאדנַאס םעד דרע רעד ןוֿפ הניתנ ןב הימד טָאה ,ןלַאֿפעגסױרַא טנַאה רעד ןוֿפ
 ןֿפרַאדַאב טשינ ךיז לָאז יז ידּכ ,טגנַאלרעד םיא רעטומ ןַײז ןוא ןביױהעגֿפױא !

 ,ןבייהוצפיוא ןילַא םיא דרע רעד וצ ןגײבּפָארַא

 בָאה ,ןבעגעגּפָא דוֿבּכ רעטומ ןַײז טָאה יבר ןַײמ יװ ,ןעזעג בָאה ךיא ןעוו
 םא דוביּכ ןוֿפ הוצמ רעד ןיא טָאה יבר ןַײמ סָאװ ,טײרֿפרעד רעַײז ךימ ךיא
 .ןולקשא ןוֿפ הניתנ ןב הימד ישוכ םעד ןגיטשעגרעביא

 ץֵדַו

 ,שיט רעד .שיט םוצ ךיז טצעזעג ןוא טנעה ערעזדנוא ןשַאוװעג ןבָאה רימ
 ןטיהעגּפָא רעטומ סניבר ןַײמ ַײב זיא ,טָאג ןוֿפ חבזמ םוצ ןכילגעג זיא סָאװ
 טיול .םיניד עלַא טימ ןרָאװעג טסַאּפעגֿפױא ןוא טייקנייר סיורג טימ ןרָאװעג
 ריא ןבעל ,ןָאנבױא רעטומ יד ,שיט םורַא טצעזעגסיוא עלַא ךיז ןבָאה ןרָאי יד
 ,רימ ךיוא .ךָאנ ןרָאי יד טיול רעדירב עקירעביא יד ןוא ,ןוז רעטסטלע רעד
 ףיוא ןסעזעג ןענַײז רימ ןוא ,דוֿבּכ סיורג טימ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענַײז ,םיחרוא
 טיורב ןרעביא טשטנעבעג טָאה יבר רעד .רעטומ רעד ןוֿפ טַײז רעטייווצ רעד
 ןעקנוטעגנַײא עלַא רימ ןבָאה םיא ךָאנ .ץלַאז ןיא טיורב ןַײז ןעקנוטעגנַײא ןוא
 ןוא רעטסטלע רעד טשרע םוצ :זיא ןיד רעד יוװ ױזַא ,ץלַאז ןיא טיורב רעזדנוא
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 ..הרעק רעד טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ןוא .ןרָאי יד טיול עקירעביא יד ךָאנרעד

 .טימ הרעק רעד ןיא רעגניֿפ ענַײז ןעקנוטעגנייא רעטסטלע רעד טָאה טשרע םוצ

 .םיא ךָאנ -- ןרָאי יד טיול עלַא ןוא ,שיט ןֿפױא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ץכעקעג

 ,רעסַאװ ןיא טנעה ערעזדנוא ןשַאװעגּפָא ןוא ןסעגעגּפָא ןבָאה רימ יו םעד ךָאנ

 ךָאנ ןבָאה רימ ןוא טקיטעזעג זדנוא טָאה רע סָאװ ,טשטנעבעג טָאג רימ ןבָאה

 ,זַײּפש ןזָאלעגרעביא

 -ךַאד ןֿפױא רעגעלעג ַא טײרבעגרָאֿפ יבר רעזדנוא רַאֿפ טָאה רעטומ יד ןוא

 רעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא רע תעשב ןקיטכענ טגעלֿפ רע ואוו טרָאד ,לביטש

 רעטומ ןַײז וצ טגָאזעג טָאה ןוא ּפמָאלטכַאנ ןַײז ןעמונעג טָאה יבר רעד .םייה

 זיא רע ןוא ,םידימלּת ענַײז ,זדנוא וצ ןוא רעדירב ענַײז וצ ךיוא ױזַא ,"םולש.

 ןוא געוו ןוֿפ ןעוועג דימ זיא רע םערָאװ ,לביטש-ךַאד ןַײז ןיא ןעגנַאגעגֿפױרַא

 -ירב ענַײז ןוא רעטומ ןַײז טימ ןבילבעגרעביא ןענַײז רימ ןוא .הדובע רעד ןוֿפ

 ,בוטש ןיא רעד
 -ירב ענַײז ןוא רעטומ ןַײז טימ ןבילבעג ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 רעטומ ןַײז וצ ןעגנַאגעגוצ ,ךיא ןוא הנוי-רב ןועמש ,רימ ןענַײז ױזַא ,ןײלַא רעד
 :טגָאזעג ריא וצ ןבָאה רימ ןוא ,ריא רַאֿפ ןגיובעג ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ןכלעוו ןוֿפ ,ךיוב ןַײד ןַײז לָאז טשטנעבעג ,ןעױרֿפ יד ןוֿפ עטשטנעבעג --

 ..וטסיב רעטומ רעזדנוא ךיוא .לארׂשי ןוֿפ טכיל סָאד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע
 :טגָאזעג טרעוו סע יוװ .םידימלּת ענַײז ןוֿפ רעטומ יד ךיוא זיא ןיבר ןוֿפ רעטומ יד
 ."ןריובעג םיא טלָאװ רע יװ .ןכילגעג זיא ,הרוּת ןעמעוו טימ טנרעל סָאװ רעד,
 רעוו ןסיוו ןלָאז רימ ידּכ ,טציא זיב ןוז ןַײד ןוֿפ גנואוט רעד ןוֿפ זדנוא ליײצרַאֿפ

 .זיא יבר רעזדנוא
 .,ףיט רעד ןוֿפ לעווש רעד ףיוא זדנוא טימ טצעזעג ךיז טָאה רעטומ יד ןוא

 ;טלײצרַאֿפ זדנוא יז טָאה ןרעטש יד ןוֿפ טכיל םַײב ןוא

 ןוֿפ םידימלּת ,ןלײצרַאֿפ ךַײא ךיא לָאז סָאװ ןוא ןגָאז ךַײא ךיא לָאז סָאװ ---

 קלָאֿפ ןעמערָא ןוֿפ !וצרעד ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ ,טָאג וצ טביולעג ?ןוז ןַײמ

 -ַאטש דנַאטש-הכאלמ-לעב ןוֿפ ,רימ ןציז ןַאמ םעניימעג םעד טימ ןוא רימ ןעמוק

 ןַײמ טימ ןרָאװעג קידעגָארט ןיב ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ּפָא רימ ןעמ

 -יורג סעּפע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ,ןטסורב ענַײמ טליֿפעגנָא טָאה דיײרֿפ ַא ,ןוז
 ןוא למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ ןטעבעג בָאה ךיא ןוא ,רָאֿפ רימ טימ טָאג טָאה סעס

 ריד ,ןריובעג ןוז ַא טעװ דיומטסניד ןַײד ןוא ןקיליװַאב טסעוװ וד ןעווע :טגָאזעג

 ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא *?ףוטעג ןלאומש טימ טָאה הנח יװ ,םיא ךיא קנעש

 ענַײז ןוא ,בַײװ ןַײז ,ךימ ןעמונעג ןַאמ ןַײמ טָאה ,ןריובעג לָאז ךיא זַא ,טַײײצ יד

 זיא סָאװ ,תרֿפא ןיא םחל-תיכ ןייק ןגיוצעג ןבָאה רימ ןוא ,ןכַאז-זיוה עגנירג

 טריֿפעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןייג וצ רימ ןעמוק טרָאד ןוֿפ םערָאװ ,הדוהי ןיא
 ןַײז ףיוא רענייא רעדעי ןלעטש טזומעג ךיז רימ ןבָאה ,דנַאל ןיא גנולייצ יד

 ,טַײל טימ טלוֿפרעביא ןעוועג זיא םחל-תיב טָאטש יד ןוא .טרָא ןבירשעגוצ
 ןלעטש טזומעג ךיז ןבָאה ,טָאטש רעד וצ טגנַאלַאב ןבָאה סָאװ ,עלַא םערָאװ

 ןבָאה רימ ןוא .ןעמונעגנַײרַא טשינ בוטש רעד ןיא זדנוא טָאה רענייק .טרָא ןֿפױא
 ןַײמ .זױהטסַאג ַא ןוֿפ ףיוה ַא ןיא טַײלעמערָא ערעדנַא טימ ןטלַאהעגֿפױא ךיז
 ןעוו רעבָא .טיורב עכעלגעט סָאד רעילָאטס ַא ַײב ןענידרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא ןָאמ
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 ןַײמ טָאה ױזַא ,לושכָארב רעד ףיוא ןייג וצ רימ רַאֿפ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע
 רעטניה ףָאש יד טרעטיֿפעג ןבָאה סָאװ ,טַײל רעֿפעש יד טיִמ טדערעג ןַאמ
 ןטלַאה ייז ואוו ,לַאטש ןיא דניק ןַײמ ןגײלּפָא ןזָאל ךימ ןלָאז יז זַא ,טָאטש רעד

 טָאה טלעק עסיורג ַא ןוא ,דנַאל ןיא רעטניוו ןעוועג זיא סע םערָאװ .ףָאש עגנוי יד
 םעד ואוו טַאהעג טשינ ,סַאג רעד ףיוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טשרעהעג
 יז ,זדנוא ףיוא ןגָארקעג תונמחר ןבָאה טַײל:-רעֿפעש יד .ןגיילוצרעדינַא ּפָאק
 ַא טכַאמעג ןבָאה ייז ןוא .טָאג רַאֿפ טָאהעג ארומ ןוא טַײל עטוג ןעוועג ןענַײז
 יורטש ןקורט לסיב ַא טײרּפשעגסיױא ,ףָאש יד ןשיווצ לַאטש ןיא רימ רַאֿפ לקניוו
 יו ןוא טימעג ןַײמ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ .ןַײז םערָאװ רימ לָאז סע ,ייה ןוא
 ןַײמ טגיילעגסיוא לָאמטסנעד בָאה ךיא ,המשנ רעד ףיוא ןעוועג רימ זיא סע

 ןשיוװצ -- דנַאש ןַײמ טסעז ןיילַא וד, :טגָאזעג ןוא טָאג רַאֿפ ץרַאה ןכָארבעצ
 ןוא ."המהב ַא יו ,ןגײלּפָא םענעריובעג-טשרע ןַײמ ךיא לָאז לַאטש ןיא ףָאש

 ,טבירטַאב טשינ ַײז; :טסיירטעג ךימ טָאה ןוא רימ ןבעל ןסעזעג זיא ןַאמ ןַײמ
 .לארׂשי ןיא רעֿפלעה ַא ןרעוו ןריובעג ןָאק ףָאש ןשיווצ לַאטש ןיא ךיוא ,בַײוװ
 זיא ןוא ןעוועג רעֿפעש ַא ךלמה דוד רעטָאֿפ ןוא גינעק רעזדנוא טשינ ןעד זיא
 רעטנוא ןוֿפ םיא טָאג טשינ טָאה ןוא ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 ןַײמ ,טסייוו רעוו ?לארׂשי ןיא ןַײז גינעק ַא לָאז רע זַא ןוא ,ןעמונעגרעֿפַא ףָאש יד
 רע טמוק ךלמה דוד ןוֿפ -- ןַײז גינעק ַא ךיוא דניק ןַײד טעוװ רשֿפא ,בַײוװ
 רעטוג ןַײמ רימ טָאה רעטרעוו:טסיירט עכעלנע עכלעזַא ךָאנ ןוא *...!סױרַא
 רעד ףיוא ןייג לָאז ךיא זַא ,רימ רַאֿפ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע ןוא .טגָאזעג ןַאמ
 ,ןײלַא ןַאמ ןַײמ רָאנ ,ןֿפלעה וצ רימ ןעוועג טשינ רענייק זיא ױזַא ,לוטשכָארב

 טכיל סיורג ַא .ףליהוצ ןעמוקעג רימ זיא ןוא ,טיונ ןַײמ ןעזעג טָאה טָאג רעבָא
 טָאג יו ןעזעג ךעלרעּפנַײשַאב בָאה ךיא ,ןגיוא ענַײמ ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא
 ןבייהרעד טײקנלַאֿפעג ןַײמ ןוא ןטכַײלַאב שינרעטצניֿפ ןַײמ טלָאװעג טָאה

 הנֿבל עקיטכיל יד ,רעגעלעג ןַײמ רעביא ןדנוצעגנָא רעטכייל עסיורג טָאה רע

 . ,ךַאד םענעֿפָא םעד ךרוד רימ וצ טקוקעגנַײרַא ןבָאה ןרעטש עסיורג ןוא
 ןעוועג זיא טייקליטש ַא ןוא .טסיירטעג ךימ ןטלָאװ ייז יו ןעוועג זיא סע ןוא
 ַא ןוא ,רימ ןיא טרעטיצעג שזַא טָאה ץרַאה ןַײמ ןזַא ,יֹזַא ,רימ םורָא
 סטָאג ןוא בַײװ קידניז ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ ,ןלַאֿפַאב ךימ זיא המיא עסיורג
 ןבָאה ןעלמיה יד יו ,ןעמוקעגרָאֿפ רימ זיא סע רָאנ ,טנרעלעג טשינ הרוּת
 -ּפָארַא טָאה ןליוו רעטוג רעד ןוא םולש רעד ןוא ,דוֿבּכ סיורג טימ טקעדַאב ךיז
 בָאה ךיא ןוא .ןריובעג סדניק ןַײמ טימ ןשטנעמ יד וצ ןעמוקעג ןוא טרעדינעג
 ךיא רָאנ ,רימ טימ זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא; :ןַאמ ןַײמ וצ ןֿפורעגנָא ךיז
 ,ןקַאמשעג עטוג ןוא ,רימ וצ טייגרעד גנַאזעג ַא רעה ךיא ןוא ,טכיל ליֿפ ױזַא עז
 זיא סָאד, :טגָאזעג טָאה ןַאמ ןַײמ ןוא ."םורַא ךימ ןעמענ ,סױרַא ןדעדזג ןוֿפ יו
 דנַאש רעזדנוא ןעזעג טָאה טָאג ןוא ,ןעוועג רעווש זיא ץרַאה ןַײד לַײװ ,רַאֿפרעד
 זיא סָאװרַאֿפ רעבָא -- "?ףוז ַא ןריובעג טסָאה וד --- טסיירטעג ךיד טָאה ןוא
 ןרעטש יד ןוא הנבל יד יו ,סיױא רימ ךיז טעז סע ,רימ םורַא קיטכיל ױזַא
 ךָאנ ךיא גָאז -- ?ןסירגַאב וצ ךימ ןַײרַא לַאטש ןיא רימ וצ ןעמוקעג ןטלָאװ
 ןעמענוצּפָא לוטשכָארב רעד ףיוא ךעבענ רימ טֿפלעה רעכלעוו ,ןַאמ ןַײמ וצ
 -ַאב סָאד .טכיל טסעז וד סָאװ ,בַײװ ןַײמ ,ןמיס רעטוג ַא זיא סע .דניק סָאד

254 



 -טשרע ןַײמ טוט רע ןוא .-- "!לארׂשי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טכיל ַא --- טַײד

 .לטנַאמ-רָאה ַא טימ וצ ךימ טקעד ןוא ןגייל סמערָא ענַײמ ןיא םענעריובעג

 ןקעל ןוא רעגעלעג ןַײמ םורַא ןקירד ךיז ןעוט רעדניר יד ןוא ףָאש עגנוי יד ןוא

 וצ זדנוא ןקעד ןוא ,טנעה יד ןוא סיֿפ יד ןעגנוצ ערעייז טימ דניק ןטימ רימ

 יײב זיא טלַאק םערָאװ .טלָאװעג ןעמערַאװ זדנוא ןטלָאװ ייז יו ,לעֿפ רעייז טימ

 סָאד וליֿפַא ,בַײװ ןַײמ ,עזא :רימ וצ טגָאז ןַאמ ןַײמ ןוא .ןעוועג לַאטש ןיא רימ

 ךימ טסיירט רע ןוא םעווקַאב רימ טכַאמ רע ןוא *!ריד טימ ןעײרֿפ ךיז טמוק יֿפ

 ןעוװעג ןענַײז תובא ערעזדנוא ךיוא; :רימ וצ טגָאז ןוא ןַײא ךימ טליטש ןוא

 -סױרַא לָאז רע זַא ןהשמ ןֿפורעג טָאג טָאה קעװַא ףָאש יד ןוֿפ ןוא ,טַײל-רעֿפעש

 ןלַאֿפעג ןַײז טשינרָאג וטסלָאז ,בַײװ ןַײמ ,םעדכרוד .םירצמ ןוֿפ ןדִיי יד ןריֿפ

 ןימ עכלעזַא *...!ףָאש יד ןשיװצ ןוז ןַײד ןריובעג טסָאה וד סָאװ ,ריד ַײב
 .ןַאמ ןַײמ רימ וצ טדערעג לָאמטסנעד טָאה רעטרעוו-טסיירט

 ,סעדערעשט ערעַײז ַײב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טַײל-רעֿפעש עטוג יד ךיוא ןוא;
 ןכַאמ וצ רימ םעװקַאב ןוא ןסירגַאב וצ ךימ ּפָארַא דלעֿפ ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז
 טלעטשעג ןוא ,טיורב לקיטש ַא ןוא ךלימ לגירק ַא טכַארבעג רימ ןבָאה ייז ןוא
 ,לארׂשי ןיא רעטומ ,ריד וצ םולשפ :טגָאזעג רימ וצ ןבָאה ייז ןוא .רימ רַאֿפ סע
 ,ןסיורד ןיא טכַאנ עקיטכיל ַא רעייז זיא סע םערָאװ ,טוג ריד טימ ןעניימ זומ טָאג
 יד ןוא ,סיורג ןענַײש ןרעטש יד .ןעזעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה סעכלעזַא סָאװ
 ,ייגש טימ ןעלּפַאק יד ּפָארַא ןקוק גרעב יד ןוֿפ ןוא ,טכיל ןלוֿפ ןיא זיא הנבל

 | "!לארׂשי ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טכיל ַא רָאנ ,שרעדנַא טשינ

 :טגָאזעג ייז בָאה ךיא ןוא;
 | ,דִייר עטוג יד רַאֿפ ,טַײל-רעֿפעש ,ךַײא קנַאד ליֿפ,
 ןעועג זיא סע םערָאװ ,לעֿפ ןסּפעש טימ סיֿפ ענַײמ טקעדעגוצ ןבָאה ייז;

 ןוֿפ העש יד ןוא ,דנַאל ןיא רעטניוו ןעוועג זיא סע .לַאטש ןיא רימ ַײב טלַאק
 .קילג סיורג ַא ןיא רימ רַאֿפ טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה טיונ

 -עג זיא סע זיב ,טַײל-רעֿפעש עטוג יד טימ טרָאד ןסעזעג ןענַײז רימ ןוא;
 טהרֿבא ןוֿפ תירב םעד ןיא דניק ןַײמ ןעגנערבנַײרַא לָאז ךיא טַײצ יד ןעמוק
 ַא -- טסייה סָאד ,לארׂשי ןיא עושי ןעמָאנ ןַײז ןֿפורעג ןבָאה רימ ןוא ,וניבא
 ןַײז ,בַײװ ןַײז ,ךימ ןעמונעג טָאה ןַאמ ןַײמ ןוא .ןַײז וטסלָאז לארׂשי וצ ףליה
 -ֿפױא ןענַײז רימ ןוא ,םיא וצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא ,םענעריובעג-טשרע
 םערָאװ ,םײהַא געוו רעזדנוא ףיוא ,טָאטש רעקיליײה רעד ,םילשורי ןייק ןעגנַאגעג)
 ןַיײמ ןלעטשוצ ןוא טייקנייר ןוֿפ ןברק ןַײמ ןעגנערב וצ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע
 .זיילסיוא ןַא םיא רַאֿפ ןבעג וצ ,טָאג ןוֿפ ןהּכ ןרַאֿפ דניק

 -גייר ןַײמ רַאֿפ חבזמ ןֿפױא ןַאמערָא ןַא ןוֿפ ןברק םעד טכַארבעג בָאה ךיא;
 םענעריובעג-טשרע ןַײמ ןעמונעג טָאה ןַאמ ןַײמ ןוא .,ייווצ ןביוטקלריט ,טייק
 רעד ןיא ,ןודצ ןוֿפ גָאװ רעד ןיא ,רעבליז םילקש ףניֿפ ןוא טנַאה ןייא ןיא ןוז
 םיא טָאה ןהֹּכ רעד ןוא .ןהֹּכ ןרַאֿפ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,טנַאה רעטייווצ
 רַאֿפ --- םילקש ףניֿפ יד רעדָא ןוז ןַיײד ,טָאג וצ ןבעגּפָא ּוטסליװ סָאװע :טגערֿפעג
 "?טנרעלעג זדנוא טָאה השמ יװ ,טָאג וצ רעהעג סָאװ ,רוכב ןַײד ןוֿפ זיילסיוא ןַא
 סלַא םילקש ףניֿפ יד ןבעגעגרעביא ןהּכ םעד טָאה ןַאמ ןַײמ יו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 זיא ַײברעד רעבָא .טלעג-זיילסיוא סָאד ןעמונעג ןהֹּכ רעד טָאה ױזַא ,זיילסיוא
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 םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעמָאנ ןַײז ןעוועג זיא ןועמש ןוא ,ןַאמ רעמורֿפ ַא ןענַאטשעג
 ףיוא טור שדוקה'-חור רעד סָאװ ,ןטכערעג ַא רַאֿפ םילשורי ץנַאג ןיא טנעקעג
 ןוא טנעה סרעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ דניק סָאד ןעמונעג טָאה ןַאמ רעמורֿפ רעד ןוא .םיא
 קנַאד ךיא ?חישמ סָאד זיא רשֿפא; :טגָאזעג ןוא ךיוה רעד ןיא ןבױהעגֿפױא סע
 -עג טָאה זדנוא ןוא -- "!לארׂשי ןוֿפ רעֿפלעה םעד ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,טָאג ריד
 טלײצרַאֿפ סָאד בָאה ךיא ןעוו ,ךָאנרעד ןעוועג זיא סע ןוא .דייר ענַײז טרעדנואוו
 עכלעוו ,רעבַײװ יד ןוֿפ ףיוה ןיא טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סרעטומ יד
 -נואוו רעד סָאװ ,ןהֹּכ םַײב ענעריובעג-טשרע ערעייז ןזיילסיױא ןעמוקעג ןענַײז
 טָאה רע; :טגָאזעג יז ןבָאה ױזַא ,ןוז ןַיײמ ףיוא טגָאזעג טָאה ןַאמ רעכעלרעד
 ןַאמ רעד םערָאװ -- "ףוטעג ןיז ענעריובעג-טשרע ערעזדנוא טימ ךיוא סע
 .לָאז רע זַא ןטעבעג טָאג טָאה רע ןוא ,ןדִיי יד ןוֿפ רעזיילרעד םעד ףיוא טרַאװ
 דיי יד ןוֿפ חישמ םעד רעִירֿפ ןעז טשינ טעװ רע זיב ,טיוט םעד ןעז טשינ
 ץנעריובעג-ַײנ סעדעי ןוא ,ןהֹּכ םַײב גָאט ןצנַאג ַא ּפָא טרַאװ ןוא טייטש רע ןוא
 ענַײז ןיא ףיוא רע טבייה ,ןהֹּכ םוצ ןבה ןוידּפ ןרַאֿפ טגנערב ןעמ סָאװ ,דניק
 רעטומ רעשידִיי רעדעי ןוֿפ םערָאװ --- "?חישמ סָאד זיא רשֿפא, :טגערֿפ ןוא טנעה
 | .ןדִיי יד ןוֿפ רעזיילרעד רעד ,חישמ ןרעוװ ןריובעג ןָאק

 ןגױצעגקעװַא ןבָאה רימ ןוא ,דניזעגזיוה סָאד ןעמונעג טָאה ןַאמ ןַײמ ןוא;
 ,םייה רעזדנוא ןיא

 טנָאקעג רָאנ רע טָאה םיוק ןוא .טָאג טימ ןסקַאװעג זיא דניק ןַײמ ןוא;
 סָאװ ןַײז וצ םייקמ ידּכ ,ןגָאז "עמׂש; טנרעלעג םיא ךיא בָאה ױזַא ,ןעלמַאטש
 םיללוע יּפמ) עקידנגייז ןוא עקידנעלמַאטש ןוֿפ ליומ ןוֿפ, :ןבירשעג טייטש סע
 ,טסורב סרעטומ רעד ַײב ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ןוא ."טָאג ,ךיד ןביול (םיקנויו
 טימ, :קוסּפ םעד ןַײז וצ םייקמ ידּכ ,טֿפירש עקילייה יד ןזיוועג םיא ךיא בָאה
 ,טָאג ןוֿפ דסח ןיא ןסקַאװעג זיא דניק סָאד ןוא ?...טסורב רעד ןוֿפ ךלימ רעד
 זיא רע םערָאוװ ,טָאטש ןוֿפ סרעטומ יד םיא טימ טשטנעבעג ךיז ןבָאה סע ןוא
 טָאה רע ןוא םיא ףיוא טורעג טָאה טָאג ןוֿפ הניכש יד ,ןעזנָא םוצ ןייש ןעוועג
 .טַײל ןוא טָאג ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טײקילעזטַײל ןענוֿפעג

 .רעטָאֿפ ןַײז םיא טָאה ױזַא ,רָאי סקעז ןרָאװעג טלַא זיא ןוז ןַײמ ןעוו ןוא;
 -ףעל וצ תסנכה תיב ןוֿפ ןזח םוצ םיא ןגָארטעג ןוא תילט ַא ןיא טלקיוועגנייא
 טָאה גָאט ןדעי .הרוּת ,טָאטש ןוֿפ רעדניק ערעדנַא יד טימ יװ ,םיא טימ ןענ
 .ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .קוסּפ ןַײז טכַארבעגמײהַא זדנוא רע
 ,קוסּפ ןַײד רימ גָאז, :טגָאזעג רעטָאֿפ רעד טָאה יױזַא ,ןסע שיט םוצ טצעזעג
  טגָאזעג טָאה רע ןוא ."תסנכה תיב ןיא טנַײה טנרעלעג טסָאה וד סָאװ ,יקונת
 .רעד ןוא ."טָאג רַאֿפ טכילֿפ יד זיא המכח רעד ןוֿפ בייהנָא רעד, :קוסּפ ןַײז
 .םייקמ ידּכ ,םיתבש יד ןיא ןוא ןטנװָא יד ןיא םיא טימ טנרעלעג טָאה רעטָאֿפ
 רע "רעֶדניִק ערעַײא ןענרעל יז טלָאז ריא, :ןבירשעג טייטש סע סָאװ ןַײז וצ
 םיקוסּפ ליֿפ טסואוועג ןוא טֿפירש רעקילייה רעד ןיא ןענעייל טנַאקעג טָאה
 / סַאג ןיא ןֿפָארטעג רעװ םיא טָאה סע זַא ןעוועג זיא סע ןוא .קיניײװנסױא ןוֿפ
 עג םיא רע טָאה ױזַא --- "!קוסּפ ןַײד רימ גָאז ,לגנייא :םיא וצ טגָאזעג ןוא
 גָאט םעד טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,קוסּפ םעד טגָאז
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 יד ףיוא תואוֿבּת יד ,דנַאל ןיא שינעקורט סיורג ַא ןעוועג זיא לָאמ ןייא

 ךָאנ טצכעלעג ןבָאה המהב ןוא שטנעמ ןוא ,ןרָאװעג טנערברַאֿפ ןענַײז רעדלעֿפ

 "עג ןענַײז ױזַא ,ןעוועג טנקירטעגסיוא ןענַײז רעמענורב עלַא םערָאװ ,רעסַאװ

 ,דלעֿפ ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,םכח דימלּת ַא וצ טָאטש ןוֿפ עטסטלע יד ןעגנַאג

 ןוא ,ןַאמ ןטכערעג ןוא ןעמורֿפ ַא רַאֿפ טמירַאב ןעוועג זיא םכח דימלּת רעד ןוא

 םכח דימלּת רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .טָאג ַײב טכיוועג טגָארט טרָאװ ןַײז

 םיא ןענַײז יוזא ,ןעמוקעגמיײהַא דלעֿפ ןיא טעברַא רעד ןוֿפ ןטכַאנרַאֿפ יד ןיא זיא

 רַאֿפ ללּפתמ ַײז, :ןטעבעג םיא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ טָאטש רעד ןוֿפ עטסטלע יד

 ןוא ,דלעֿפ ןֿפױא טנערברַאֿפ ןרעוװ תואובּת ערעזדנוא םערָאװ ,ןגער ףיוא זדנוא

 ,רעטניוו ןֿפױא סרעַײש ערעזדנוא ןיא ןעלמַאזוצנַײא סָאװ ןבָאה טשינ ןלעװ רימ

 רעבָא ."טכַאמשרַאֿפ ןרעו ןוא טשרוד רַאֿפ סיוא ןעייג תומהב ערעזדנוא ןוא

 טֿפָארטש דניז ערעַײא רעביא; :טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג ייז טָאה םכח דימלּת רעד

 טשינ טָאה רע ןוא ."געוו ןטכערעג ןוֿפ טרעקעגּפָא טָאה ריא לַײװ ,ױזַא טָאג ךַײא

 "עג תסנכה תיב ןוֿפ זיא לגנִיי ןַײמ .ןוט הֿבושּת ןלָאז יז ידּכ ,ןטעב טלָאװעג

 ,ןגער ףיוא ןטעב טשינ ליוו םכח דימלּת רעד זַא ,ןעזעג טָאה רע יװ ןוא ,ןעמוק

 רימ זיא'ס ןעוו' : ןבירשעג טשינ ןעד טייטש :טכַארטעג לגנַיי ןַײמ ךיז טָאה ױזַא

 ךיז זיא רעטָאֿפ ַא יוװ :ןבירשעג טשינ ןעד טייטש ןוא ,!טָאג וצ ךיא ףור ,גנע

 רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא םחרמ טָאג ךיז זיא ױזַא ,רעדניק ענַײז ףיוא םחרמ

 .ןוט סע ךיא לעװ ,ןטעב טשינ רע ליוו ןוא ...'ארומ םיא

 ןַײמ טרעהעג טָאה טָאג ןוא ,טָאג וצ ןטעב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא,

 ןגער רעד ןוא ,סנקלָאװ טימ טקעדַאב ךיז ןבָאה ןעלמיה יד ןוא ,טעבעג סלגניי

 טרעהרעד טָאה טָאג זַא ,ןעזעג טָאה ןוז ןַײמ ןעוו ןוא .טַײצ ןַײז ןיא ןעמוקעג זיא

 ןעמוקעג זיא רע ןוא ,ךַאז רעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז רע טָאה ױזַא ,טעבעג ןַײז

 "עג ןוא ןגירשעגנָא םיא ףיוא בָאה ךיא ןוא .טלײצרַאֿפ רימ סע טָאה ןוא םייהַא

 ןוֿפ תוכז ןיא ןוטעג סע טָאה טָאג ?דניק ןַײמ ,ןַײא ריד וטסדער סָאװ, :טגָאז

 .ךַאז יד ןטיהעגּפָא ךיא בָאה ץרַאה ןיא רעבָא ."טַײלעמערָא יד

 ףלעווצ ןרָאװעג טלַא זיֹא ןוז רעטסטלע רעזדנוא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא,

 טימ ןײגֿפױא לָאז לגנַיי סָאד זַא ,טַײצ זיא סע :טגָאזעג ןַאמ ןַײמ טָאה ױזַא ,רָאי

 לארׂשי ןוֿפ טכַארּפ יד ןעז ןלָאז ןגיוא ענַײז ידּכ ,ןַײז לגר-הלוע םילשורי ןייק זדנוא

 ַא ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא .טייטש קוסּפ ןיא יוװ --- ,טָאג ןוֿפ שדקמ תיב סָאד --

 ןוא ,ןגַײװצ-ןטריבלייא טימ סע טצנַארקַאב ,עדַאטס רעמערָא רעזדנוא ןוֿפ לסּפעש

 טָאטש רעזדנוא ןוֿפ טַײלסדנַאל ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז רימ

 טַײלסדנַאל טימ ןגָאלשעגנָא ךיז רימ ןבָאה געוו ןֿפױא .םילשורי ןייק חסּפ ףיוא

 לָאט רעזדנוא ןיא גנַאזעג טימ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא ,טעטש ערעדנַא ןוֿפ

 "עג ערעדנַא ןוא ללה טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא .טַײצ-סגנילירֿפ רענייש רעד ןיא

 טימ -- לגנַיי סָאד ןוא טײרֿפעג רעייז ךיז ןבָאה רימ ןוא ,םיליהּת ןוֿפ ןעגנַאז

 ןוא .טייקילייה יד ןעז וצ ןַײז הכוז דלַאב ןלעװ רימ סָאװ םעד רעביא ,זדנוא

 טכַארּפ יד ןעזעג רימ ןבָאה ,טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 -רה ןֿפױא ןוז ַא יװ טנײש שדקמ תיב סָאד -- ּפָארַא גרעב יד ןוֿפ לארׂשי ןוֿפ

 ןוא ,ןעמוקַאב לגילֿפ טלָאװ רע יוװ ,ןרָאװעג ךעלײרֿפ רָאג לגנִיי סָאד זיא ;תיבה

 "ןוא-סיוא טנעקעג ךיז רע טָאה תיבה-רה ןֿפױא .ןיהַא ןעִילֿפ טלָאװעג טָאה רע
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 שדקמה תיב סָאד יװ ,הנֹוהכ-יחרֿפ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג טלָאװ רע יו ,ןַײא

 עטנרעלעג יד ןציז סע ואוו ,תוכשל עלַא טנעקעג טָאה רע .ןעוועג םייה ןַײז טלָאװ

 רעייז תעב םינהּכ יד ףיוא ךיז ןטלַאה סע ואוו ,קלָאֿפ סָאד ןטּפשמ ןוא טַײל

 "ןטַײז עקילייצמוא יד ןוא הנוהּכ-ידגב יד ,ל?ייא ןוֿפ ןרעמַאק יד ןענַײז סע ואוו ,ור

 ךיז רע טָאה ךיוא .רעכעד יד רעטנוא ןרעמַאק יד ןיא ןעגנובלעוועג יד ןוא גנעג

 ןָא ךיז ןעניֿפעג סע ואוו ,שדקמ תיב םעד רעטניה ןלַײז יד ןשיווצ ןטלַאהעגֿפױא

 זיא עּפורג רעדעי ןיא .םילשורי ןייק בוט-םוי ףיוא ןעמוק סָאװ ,טַײל רועיש ַא

 סָאװ ,דייר יד וצ ךיז טרעהעגוצ ,ןסעזעג רע זיא החּפשמ רעדעי ַײב .ןעוועג רע

 ןַײז ךרוד ,ץכערק רעדעי רַאֿפ ןעוועג ןֿפָא זיא רעיוא ןַײז .טדער קלָאֿפ סָאד

 ןיא טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,ןַײּפ עדעי ןוא ייו רעדעי ןעגנַאגעגכרודַא זיא ץרַאה

 ,לארׂשי רַאֿפ טַײצ ערעווש ַא ןעוועג לָאמטסנעד זיא סע .,טכַאמעגטימ םילשורי

 םעַײנ םעד ףיוא טלמרומעג טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא ,טצעזַאב הדוהי טָאה םיור

 לארׂשי ןרעװשַאב ןֿפלָאהעג טָאה רע .טמיטשַאב טָאה םיור ןכלעוו ,לודג ןהּכ

 ,ןטַײצ סחישמ זיא סע זַא ,לָאמטסנעד טדערעג טָאה ןעמ .ןרעַײטש יילרעלּכ טימ

 םוצ זיב ןעגנַאגרעד ןיוש זיא רעסַאװ סָאד םערָאװ ,טירט ענַײז ןיוש ךיז ןרעה סע

 סָאװ ,ךָאי ןרעווש םעד ןטלַאהסיוא טנַאקעג טשינ רעמ טָאה קלָאֿפ סָאד ,זדלַאה

 -רעטיב סיורג ַא .םיא ףיוא טגײלעגֿפױרַא ןבָאה לודג ןהֹּכ רעַײנ רעד ןוא םיור

 ,ןעוועג םוטעמוא זיא רעניילק רעד ןוא .ליומ וצ ליומ ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה שינ

 זיא רעיוט םענייש םַײב .טרעהעגוצ ךיז םעלַא וצ ,טסואוועג רע טָאה םעלַא ןוֿפ

 -סיוא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשימיור יד .ףיולעגנָא סיורג ַא ןעוועג

 ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה ,ןדייה יד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא ןלַײז יד ןשיווצ טלעטשעג

 זיא סָאװ ,לודג ןהּכ ןגעק ךיז ןעוועטנוב ייז זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ םערָאװ .טַײל יד

 טגָאיעג ןבָאה טנעה יד ןיא ןדרעוװש יד טימ רעמיור יד ןוא .םיור ןוֿפ דנַײרֿפ ַא

 רעד ןוֿפ ןענַײז ליֿפ .ןַײרא טָאטש ןיא קירב רעד רעביא זיב רעיוט ןוֿפ קלָאֿפ סָאד

 ןוֿפ ןענַײז ייז ,גנַארדעג ןיא ןעמוקעגמוא ןענַײז רעמ ךָאנ ,ןעמוקעגמוא דרעווש

 ןַײמ ךיוא ;טסגנַא רַאֿפ ןעגנַאגעצ זיא ץרַאה ןַײמ .ןלַאֿפעג לָאט ןיא קירב רעד

 ךיא ןוא !םיא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,טסייוו רעוו ,ןעוועג עגנעמ רעד ןיא זיא דניק

 ,רעביא םיא ךיא ביג החגשה ןַײד רעטנוא/ :טָאג וצ ץרַאה ןַײמ ןיא ןטעבעג בָאה

 -נוא וצ ןייג וצ ןעמוקעג לגנַיי ןַײמ זיא דלַאב *!ןַײז רעטיח ַא רַאֿפ םיא טסעוו וד

 -החּפשמ םַײב .טַאהעג ןרעלעק יד ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,דנַאטש-עילימַאֿפ רעזד

 -- ,טַײל רעתרצנ רעטיול ,טַײלסדנַאל ערעזדנוא ןעוועג טלמַאזרַאֿפ ןענַײז ןברק

 טשינ דניק ןַײמ בָאה ךיא .דנַײֿפ ןוֿפ ןרָאצ ןרַאֿפ ןטלַאהַאב ָאד ךיז ןבָאה רימ

 קנעדעג ךיא .ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ןַײז ,טמַאלֿפעג ןבָאה ןגיוא ענַײז : טנעקרעד

 -עג לכיה ןַײד ןיא ןענַײז עדמערֿפ , :גָאט ןקיטנַײה ןזיב רימ טימ ךערּפשעג ןַײז

 זיא סָאװ ,ןוז ןַײמ, --- .ןרזחרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה -- *? ...ןעמוק

 -- 7? יוזַא חישמ ךיז טקיטעּפשרַאֿפ סָאװרַאֿפ, ;רימ רע טרעֿפטנע -- 77 ריד טימ

 -עג ןענַײז ןטַײצ סחישמ .טירט ענַײז ןיוש ךיז ןרעה סע ,דניק ןַײמ ,קיאור ַײז;

 טעװ דלַאב ,טלמאועג ןרערט ערעזדנוא ,טלייצעג ןרעוו תורצ ערעזדנוא ,ןעמוק

 הכוז ןלעוװ רימ ןעוו, -- ."?רעטומ ,ןעמוק רע טעוװ ןעוו, -- .7! לוֿפ ןַײז סָאמ יד

 העושי רעד וצ ןלעו רימ זיב ,טרַאװ ןוא זדנוא טימ ָאד ןיוש רע זיא רשֿפא .ןַײז

 ץנַאג רעזדנוא טימ טָאג רעזדנוא וצ ןרעקקירוצ ךיז ןלעװ רימ זיב ,טיירג ןַײז
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 יומ ,רעזיילרעד רעד ,רע זיא ואוו, -- ."טזיילרעד ןרעוו ןלעװ רימ ןוא ץרַאה

 יד ןָאק דיי ןדעי ןוֿפ ?טסייוװ רעװ ,דניק ןַײמ ,סע וטסיב רשֿפא --- *7 רעט .

 ."ןעמוק העושי

 -עגסױרַא ןענַײז סָאװ ,דייר יד רַאֿפ ןרָאװעג ןקָארשרעד עדייב ןענַײז רימ;

 .ליומ ןַײמ ןוֿפ ןעגנַאג

 זיא ,םיהַא ןעגנַאגעגקירוצ ֿבוט םוי ךָאנ ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא,

 -סטלע ןַײמ זַא ,טניימעג בָאה ךיא .געוו ןֿפױא ןעגנַאגעג ןרױלרַאֿפ זדנוא ןוז ןַײמ

 וצ םוטעמוא ,ןעוועג זיא טייהניואוועג ןַײז יו ,טַײלסדנַאל יד טימ זיא ןוז רעט

 ןרעװ ,םילשורי ןייק הלוע ןענַײז רימ ןעו ,טַײצ רעד ךרוד םערָאװ .ןַײז

 טשינ בָאה ךיא ןוא -- ןעמַאזוצ טשימעגסיוא ןענַײז רעדניק יד ,החּפשמ ןייא ןדִוי

 בָאה ךיא .גנַאג גָאט ַא ןעגנַאגעגּפָא ןענַײז רימ זיב ,רימ טלעֿפ רע זַא ,טקרעמַאב

 "עג טשינ םיא ןבָאה רימ ןוא ,טַײלסדנַאל ןוא עטנַאקַאב יד ןשיווצ טכוזעג םיא

 וצ םילשורי ןייק טרעקעגמוא ךיז ןוא אתורֿבח יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא .ןענוֿפ

 הכשל רעד ןיא ןציז ןענוֿפעג םיא ןבָאה רימ ,טשרע .ןוז םענערױלרַאֿפ ןַײמ ןכוז

 עטנרעלעג יד טצעזעגסיוא ןעוועג ןענַײז סע ואוו ,רענייטש ענעֿפילשעג יד ןוֿפ

 "עג זיא רע .דייר ערעייז וצ טרעהגנַײא ךיז ןוא ייז ןשיװצ ןסעזעג זיא רע .טַײל

 רעקילייה רעד ןוֿפ ןגַארֿפ םיא טגערֿפעג ןוא ןַאמ ןטלַא ןַא ןוֿפ סנסוֿפוצ ןסעז

 -- ןעװעג זיא גהנמ רעד יװ ,טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה רעטלַא רעד ןוא ,טֿפירש

 ןוא .טֿפירש רעד ןיא שטַײטסיױא ןַא טגערֿפעג טָאה סָאװ ,דניק ןדעי ןרעֿפטנע וצ

 :טגָאזעג ןוא ןוז ןַײמ ןוֿפ המכח רעד טימ טײרֿפעג רעייז ךיז טָאה ןַאמ רעטלַא רעד

 דניק ןַײמ ןעזעג בָאה ךיא יװ ןוא ,*! לארׂשי ןיא וד יו ךס ַא ןרעמ ךיז ןלָאז סע;

 סָאװ; :טגָאזעג ןוא ןֿפורעג םיא ךיא בָאה ױזַא ,טַײל עסיורג יד ןוֿפ סיֿפ יד ַײב

 רעצרעה ערעזדנוא טרעװשַאב ןבָאה רעטָאֿפ רעד ןוא ךיא ,ןוטעגּפָא זדנוא וצ וטסָאה

 "מַא ,רעטומ, :טרעֿפטנעעג רימ רע טָאה ,"ןגעװטענַײד ןוֿפ טייקיאורמוא טימ

 ךימ טסָאה וד ,טגָאזעג טשינ ןעד רימ וטסָאה ,זיוה סטָאג ןיא ָאד ךימ טזָאל ןטסעב

 ."! ןשרָאֿפ הרוּת יד לָאז ךיא --- ןעקנָאשעג טָאג וצ ןָא טרובעג ןַײמ ןוֿפ

 רימ ןבָאה ןלעװ .טקנעבעג םילשורי ןייק טַײצ עצנַאג יד ךָאנרעד טָאה רע;

 יד ןוֿפ סיֿפ יד ַײב הרוּת ןענרעל וצ םילשורי ןיא ןזָאלרעביא םיא טלָאװעג

 רימ רעבָא .טצכעלעג ױזַא טָאה המשנ ןַײז סָאװ ךָאנ ,םימכח ידימלּת עסיורג

 זיא הרוּת זַא ,טגָאזעג טָאה ,םולשה וילע ,ןַאמ ןַײמ ןוא ,קלָאֿפ ןטסָארּפ ןוֿפ ןענַײז

 ידימלּת ענעי יװ ױזַא טשינ ,הכָאלמ טימ טנַאה ַײב טנַאה טייג יז ןעוו ,טוג

 סע רעװ ןוא .ריא טימ ןבָארג וצ לדָאּפש ַא הרוּת רעד סיוא ןכַאמ סָאװ ,םימכח

 טלָאװ רע יוװ זיא --- טרָאװכירּפש סָאד טגָאז --- הכאלמ ַא ןוז ןַײז טשינ טנרעל

 ,רָאי ןצַײרד ןרָאװעג טלַא זיא ןוז ןַײמ יו ןוא .ןַײז וצ ןלזג ַא טנרעלעג םיא

 רע טָאה ,ןגייל ןיליֿפּת ןוֿפ הווצמ רעד ןיא ןעוועג ךנחמ םיא טָאה ןַאמ ןַײמ ןוא

 ,תובא ענַײז ןוֿפ הכאלמ יד םיא טנרעלעג ןוא ןעמונעגנַײרַא לעטשקרעוו ןיא םיא

 טריֿפ רע סָאװ ,הכאלמ יד ןוז םעד טנרעל עטַאט רעד זַא ,גהנמ רעד זיא סע יװ

 ןַײמ וצ ןענואוועג בָאה ךיא ןוא ,ךיוב ןַײמ טשטנעבעג טַאהעג טָאה טָאג ,ןילַא

 "ןוא"ךייא רעד ןעוועג רעמ טשינ ןיוש זיא רע ןוא ,רעטכעט ןוא ןיז ליֿפ ןַאמ .

 . ףוס-םי תעירק יו רעווש ןוא ,ןסקַאװעג ערה ןיע ןָא זיא החּפשמ יד .רעקיצנייא

 ,ןוא טעברַאעג גָאטַײב רימ ןבָאה ,טיורב לקיטש ןַײז הכאלמ-לעב םעד ןָא טמוק
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 טָאה ןטנוװוָא יד ןיא .ַײברעד טגָאזעג םיליהּת ןוֿפ םיקוסֿפ ,רעגייטש רעד יו
 -ליטש רעד ןיא .טנַאקעג ןילַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוז ןַײמ טנרעלעג ןַאמ ןַײמ

 יד ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה ,ןרעטש יד ןוֿפ טכיל םעד ַײב ,טכַאנ רעד ןוֿפ טייק
 רעד ןיא ךיוא ןציזַאב רימ .קינייװנסיוא ןוֿפ טסואוועג ןיילַא טָאה רע סָאװ ,םיקוספ
 ,רצוא רעטסרעַײט רעד זיא סָאד ,הרוּת רעד ןוֿפ לייט ַא ,עלָאר-הליגמ ַא החּפשמ
 הליגמ יד טרעוװו רוד וצ רוד ןוֿפ ,טנשריעג תובא ענַײז ןוֿפ טָאה ןַאמ ןַײמ סָאװ
 רעד ןיא בוטש רעזדנוא ןיא יז זיא טרָאװַאבֿפױא ,ןוז ןטסטלע םוצ ןבעגעגרעביא
 ערעזדנוא טימ טשינ יז ןלָאז רימ ידּכ ,.טליהעגנַײא ךוט ַא ןיא טייקנייר רעטסערג
 םיבוט םימי יד ןיא טַאהעג טַײצ רָאנ ןבָאה ייז ןעוו ןוא .ןרירנָא טנעה עניירמוא

 -עג ןענירעד ייז ןבָאה ,ןרעטש יד ןוֿפ ןַײש םַײב סנכָאװ רעד ןיא ןוא גָאטַײב |

 -ןײרַא ךיז טסלָאז ןוא, ןבירשעג טייטש סע סָאװ ,ןַײז וצ םייקמ ידּכ ,טנרעל
 טנָאקעג ןוז םעד טָאה ןַאמ ןַײמ .?טכַאנַײב ןוא גָאטַײב ערעל רעד ןיא ןטכַארט
 טשינ ליֿפ ןיילַא רימ ןבָאה הרוסמ רעד ןוֿפ ,ֿבתּכבש הרות יד ןבעגרעביא רָאנ
 ,ןיד ַא םילשורי ןוֿפ טכַארבעגטימ לָאמַא זדנוא טָאה ןעמ סָאװ זיולב ,טסואוועג

 סמימכח יד ןוֿפ טרעהעג ןבָאה ןענױשרעּפסנַאמ יד סָאװ ,הדנַא ןַא רעדָא ,הכלה ַא
 עטלַא ערעדנַא יד ןוא ללה ןוֿפ ןבעגעגרעביא -- ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא רעלַײמ

 ַײב טנשרד ןוא םיענ טָאטש רעד ןוֿפ ּפָארַא יבר ַא תבש ףיוא טמוק לָאמַא ;טַײל
 סע יוװ ױזַא ,ןסיוו וצ טרַאגעג רעבָא טָאה ןוז ןַײמ ,לוש רעד ןיא הרוּתה תאירק
 ךָאנ המשנ ןַײמ טקנעב ױזַא ,רעסַאװ לַאװק םוצ דניא ןַא יו, :ןבירשעג טייטש
 ןוא ןזח ןוֿפ ןוא ןגס ןוֿפ טנרעלעג ןוא תסנּכה-תיב ןיא ןסעזעג זיא רע ןוא "טָאג
 רע זיא ,ןענעשרד יבר ַא ןעמוקעג טָאטש ןיא זיא סע ןעוו ןוא .להקה שאר ןוֿפ
 ןוא .טרָאװ סטָאג ליומ ןַײז ןוֿפ ןעמענרַאֿפ וצ טרַאגעג ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןסעזעג
 תסנּכה תיב ןיא ייז טריֿפעג ןוא ןבר תיב לש תקונּת יד טלמַאזעגֿפױנוצ טָאה רע
 ןכלעוו רַאֿפ ,"אבר המש אהי; ןוא "ןמא; ןזח םעד ןגָאזכָאנ ייז טנרעלעג ןוא ןַײרַא -

 עג טבילַאב רעייז זיא לגנִיי סָאד .טביולעג רעייז םיא טָאה להקה שאר רעד

 .םורֿפ ךיז טריֿפעגֿפױא ןוא ןגעוו סטָאג ןיא ןעגנַאגעג זיא רע םערָאװ ,ןרָאװ
 ןענַאטשעג םיא םורַא ןטלָאװ םיכאלמ יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה ,ןטעבעג טָאה רע תעשב
 ,טשינ סָאד גָאז ךיא .הלעמ לש הילמפ רעד וצ ןגָארטעג רעטרעװ ענַײז ןוא
 ןוא .ףיורעד ןגָאז תודע ןענָאק טָאטש ןוֿפ טַײל יד רָאנ ,דניק ןַײמ זיא סע לַײװ
 טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןַאמ רעטנרעלעג ַא יװ טֿפירש רעד ןיא טסואוועג טָאה רע
 טלעטשעגקעװַא ךיז רע טָאה ,ןֿפורעג הרוּתה תאירק וצ לָאמַא לוש ןיא תבש םיא

 יז ןבָאה סעכלעזַא םערָאװ ,טנֿפעעגֿפױא ןרעיוא ןוא ליומ טַײל יד ןבָאה ,ןענעשרד
 טימ טגערֿפעג ןרעדנַא םעד רענייא ןבָאה ייז ןוא .טרעהעג לגנִיי ַא ןוֿפ טשינ ךָאנ
 םעד ףסוי טשינ ןעד רע זיא -- ?םיא וצ סע טמוק ןענַאװ ןוֿפ :ןעניוטשרעד
 ?טנרעלעג ץלַא סָאד רע טָאה ואוו ?ןוז סרעכַאמלשיד

 ףיוא טנַאה ןַײז טגיילעג ןעוועג טלָאװ םלוע לש ונובר רעד יו ױזַא רעבָא;
 ןטעבעג טָאה רע ןעוו .ןגיוא סטַײל ןיא ןוא סטָאג ןיא ןח ןענוֿפעג טָאה רע ,םיא
 טרעװ הליֿפּת ןַײז יו ,ןעז ךעלרעּפנַײשַאב טנָאקעג ןעמ טָאה ױזַא ,סעּפע ןגעוו
 לעווש רעד ףיוא ןציז ןַאמ ןקנַארק ןטלַא ןַא ןעזעג רע טָאה לָאמַא .ןעמונעגנָא
 ןעוועג ןענַײז סיֿפ ענַײז םערָאװ ,ןייג טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא לוש רעד ןוֿפ
 ןַאמ רעד יו .תונמחר סיורג טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה ןוז ןַײמ ןוא ,טמיילעג
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 רע טָאה ױזַא ,רעצ ןוא תונמחר טימ םיא ףיֹוא טקוק דניק סָאד זַא ,ןעזעג טָאה

 וד יו ,ןגױא עכלעזַא טימ רימ ףיוא וטסקוק סָאוװק :םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז

 ,טסביילג וד ביוא, ;ןֿפורעגנָא ןוז ןַײמ ךיז טָאה *?!ןלייה טלָאװעג ךימ טסלָאװ

 םיא וצ טָאה ןַאמ רעד ןוא *ףכַאמ טנוזעג ךיד ךיא ןָאק ןלייה ךיד ןָאק ךיא זַא

 ביילג ךיא .תונמחר ןוֿפ טֿפַארק עסיורג יד םינּפ ןַײד ןיא עז ךיא ,,/ :טגָאזעג

 ךיז טָאה ױזַא ."ריד ךרוד ןלייה ךימ רע ןָאק ,ליוו טָאג ןעוו זַא ,המילש הנומאב

 :ריד ךיא לעֿפַאב טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא !טגָאזעג סע טסָאה וד/ ;ןֿפורעגנָא ןוז ןַיַײמ

 ןעמונעג טָאה ןַאמ רעד ןוא "!טלייהעג טסיב וד ,סיֿפ ענַײד ףיוא ףיוא ךיז בייה

 ןעוועג זיא ,ןסיוו טַײז ,ןַאמ רעד ןוא .סיֿפ ענַײז ףיוא ךיז טלעטשעגֿפױא ןוא

 ןעמ ןוא ,טָאטש רעד ןיא טדערעגמורַא ךיז טָאה ךַאז יד ,טַײצ עגנַאל ַא טמיילעג

 טָאג ןכלעוו טימ ,חוּכ ןעמייהעג ַא טציזַאב רע זַא ,דניק ןַײמ ףיוא טגָאזעג טָאה

 עלַא טימ םיא וצ ןעמוק וצ ןבױהעגנָא ןבָאה טַײל יד ןוא .ןעקנָאשַאב םיא טָאה

 ףעזעג ןבָאה ,רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז ,רימ ןעוו ןוא .קנערק ןוא ןגרָאז ערעייז

 טדערעג ןבָאה רימ ןוא ןקָארשרעד ךיז רימ ןבָאה ,ןעייגרעד ןכַאז יד טַײװ יו

 רעד םערָאװ ?דניק רעזדנוא טימ רָאֿפ טָאה טָאג סָאװ ,טסייוו רעוו, :ךיז ןשיװצ

 ,"םיא ףיוא טור טָאג ןוֿפ דסח
 סע יצ; :טגערֿפעג זדנוא טָאה ןוא זדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא לָאמ ןייא ןוא,

 הלבק ַא ןעוועג זיא סע םערָאװ -- "?ךלמה דוד ןוֿפ ןעמַאטש רימ זַא ,תמא זיא

 תיב ןוֿפ םערָאװ ,זיוה סדוד ןוֿפ סױרַא ןעמוק רימ זַא ,החּפשמ רעזדנוא ןיא

 ןיסחויה רֿפס ןיא ןבירשרַאֿפ טייטש ױזַא ןוא ;ּפָא רימ ןעמַאטש תרֿפא ןיא םחל

 ןֿפדור וצ ןביוהעגנָא טָאה עשרה סודרוה תעשב רָאנ ,לארׂשי ןיא תוחּפשמ יד ןוֿפ

 ,ןרָאװעג ןגיװשרַאֿפ ךַאז יד זיא ױזַא ,זיוה סדוד ןוֿפ סױרַא ןעמוק סָאװ ,עלַא

 ןיא ןעוװעג זיא הלבק יד רעבָא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןיסחויה רֿפס סָאד ןוא
 ןַײמ יו ןוא .טרָאװַאבֿפױא ןוא טנכײצרַאֿפ רוד וצ רוד ןוֿפ החּפשמ סנַאמ ןַײמ

 ןוא ןעַײרש וצ םיא ףיוא ןבױהעגנָא רע טָאה ױזַא ,טרעהרעד סָאד טָאה ןַאמ

 רעביא ךיז ןבײהֿפױא ןוא ןַײז תומולחה לעב רעד ףסוי יו וטסליוו; :טגָאזעג טָאה
 רימ רעבָא ."רעטימעג עטקירעדינרעד יד ביל טָאה טָאג ?רעדירב ענַײד עלַא
 .ץרַאה רעזדנוא ןיא ךַאז יד ןטיהעגּפָא ןבָאה

 -גַײרַא ןוז ןַײמ ןוֿפ ןוט םעד ןיא גנורעדנע עסיורג ַא זיא לָאמטסנעד ןוא,
 יװ ןעוועג טשינ זיא גנוריֿפֿפױא ןַײז .טנעקרעד טשינ םיא ןבָאה רימ .ןעמוקעג
 ןיא ךיז טלַאה ,ןלַאֿפרַאֿפ רע טרעו געט עצנַאג ףיוא ,ןטכענרעייא ןוא ןטכענ
 יוט טימ ,םיהַא ירֿפ רעד ןיא טמוק ןוא דלעֿפ ןיא טקיטכענ ,ףיוא רעדלעוו יד
 -דלעֿפ םעד טֿפלעה ןוא דלעֿפ ןיא סױרַא טייג רע רעדָא ;ּפָאק םעד טקעדַאב

 רעד ןוֿפ ריט רעד ַײב תוכאלמ-ילעב יד טימ טציז ,טעברַא ןַײז ןיא רעטעברַא
 ןוא םיליהּת ןוֿפ םיקוסּפ ייז טגָאז ,טֿפירש רעקיליײה רעד ןוֿפ ייז טימ טנרעל ,לוש

 "עג ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא רָאנ םיא טעז ןעמ .טיונ רעייז ןיא ייז טסיירט
 זיא רע .טַײל ןוֿפ ןוא טָאג ןוֿפ ענעזָאלרַאֿפ ,ענעסױטשעגסיױרַא ןוא עטקירד

 ןוא ןַײּפ ָאד זיא סע ואוו ןוא .עכַאװש יד טסיירט ןוא עקנַארק יד הלוח רקבמ
 ןַײז ןגָארט ןֿפלעה םענייא ןדעי טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ךיז רע טניֿפעג ,טיונ

 יד ןגעק דייר ערעטיב ןדער טרעהעג םיא ךיא בָאה לָאמ טֿפָא .טימעג רעווש
 יז ןָא טשינ ךיז ןעמענ ןוא ןַאמערָא םעד ןקירד סָאװ ,עטעדליבעג ןוא עכַײר
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 ,תולווע יד ןוֿפ טגָאלּפעג טרעוװ דניק ןַײמ ןוֿפ ץרַאה סָאד .םימותי ןוֿפ הלווע

 ןַאמ ןטסָארּפ ןוא ןַאמערָא םעד ןגעק ןעיײגַאב עטנרעלעג ןוא עכַײר יד סָאװ
 -רעקַא סלייטנטסרעמ ןענַײז רעניואוונייא עריא ,דלעֿפ ןֿפױא טגיל טָאטש רעזדנוא
 יד עכלעוו ןגעק ,ןדייקֿפס ןענַײז ליֿפ ,טֿפירש רעד ןיא טעדליבעגמוא .טַײל
 טימ טַײל עמערָא יד ןגײלַאב ייז .גנע ייז ןכַאמ וצ דנַאב ןייא ןדנובעג ןבָאה עכַײר

 ןוא ,לודג ןהּכ ןרַאֿפ ,שדקמ תיב ןרַאֿפ ,רעסייק ןרַאֿפ ןלָאצּפָא ןוא ןרעַײטש ליֿפ
 טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןעגנולָאצּפָא יד ףיוא ןענָאמ םיסכומ יד טימ םיאבג יד
 ןעמענ ,זדנוא ַײב גהנמ רעד םיברה וניתונוועב זיא'ס יװ ןוא .ןַאמערָא םענוֿפ
 טָאבעג םעד ןגעק -- לזייא ןוא רעקַא ןַײז ,סטוג ןוא בָאה לסיב ןַײז וצ םיא ייז
 םיא ןעמ טֿפרָאװ לָאמ טֿפָא .דיילק ַא ןָא טכַאנַיײב םיא ןזָאל ייז ,טֿפירש רעד ןוֿפ

 רַאֿפ ןטעברַא וצ טכענק ַא רַאֿפ םיא טכַאמ ןעמ רעדָא ,ןַײרַא הסיֿפּת ןיא ךעבענ
 ןגעק ןעגנַאגַאב זדנוא ַײב ןרעו תולווע ליֿפ .דלעֿפ לקיטש ןגייא ןַײז ףיוא ייז
 םיצראה-ימע יד ןוא עטעדליבעג יד ןשיווצ האנׂש יד ןוא ,דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ םעד
 -םערעג רעד ךָאנ טַײרש ןוא תולווע יד טעז ןוז ןַײמ .זדנוא ַײב סיורג רעייז זיא
 רע טֿפור --- !סרעריֿפ עכלעזַא טָאה סָאװ ,רוד םעד ֹוצ ייוו --- .טָאג ןוֿפ טייקיט
 ,ןגער ןוא רעטניוו םעד ןיא ףָאש יד ןרעש סָאװ ,סרעֿפעש יװ ןענַײז ייז --- ייז וצ
 !ייז ףיוא ןסיגסיוא ךיז טעװ ןרָאצ סטָאג .לעֿפ סנַאמערָא ןיא ךיז ןעמערַאװ וצ ידּכ

 זיא םינגס יד טימ ןוא להקה שאר ןטימ ,טַײל עטנרעלעג יד טימ ךיוא ןוא;
 רעייז ןיא הלווע יד ןעור ןזָאל ייז לַײװ .רַאֿפרעד הושב הוש ןעוועג טשינ רע
 רעייז טימ סיורג ךיז ןטלַאה ןוא ןַאמ ןטסָארּפ ןוֿפ ּפָא ךיז ןדייש ייז ןוא טָאטש
 עטנרעלעג ערעזדנוא ןכַאמ םיברה וניתונוועב םערָאװ .טײקמורֿפ ןוא ערעל

 רעייז טימ ןסיורג ךיז ןעוט ןוא קלָאֿפ טשער םעד ןוא ךיז ןשיווצ קוליח ַא טַײל
 םיא ןרעלקרעד ןוא ןטכַארַאֿפ ייז ןעוט שטנעמ ןטסָארּפ םעד ןוא ,טייקטנרעלעג
 ןרעוו סע סָאװ ,תולווע יד ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טשינ טָאה ןוז ןַײמ ןוא .אמט רַאֿפ
 יד טימ ךיז ןגירק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,ןַאמ םעניימעג ןגעק ןעגנַאגַאב
 וצ רע זיא לָאמַא .דײר עטרַאה ייז ףיוא טדערעג ןוא טָאטש רעד ןוֿפ טַײל
 טָאה ןֹוא היעשי רֿפס םעד ןעמונעג רע טָאה ,ןרָאװעג ןֿפורעגֿפױא הרוּתה תאירק
 ."ץענערג וצ ץענערג ןרעטנענרעד ןעוט יז, :טֿפירש רעד ןוֿפ טנעײלעגסױרַא
 רע ןוא טָאטש רעד ןוֿפ טַײל עכַײר יד ףיוא קוסּפ םעד טנשרדעג טָאה רע ןוא
 ..."ןַאמערָא םעד ןעגנעַאב טוט ריא סָאװ ,עכַײר ריא ,ךיא וצ ייוו, :טגָאזעג טָאה

 -תמ יד ןשיווצ למרומעג ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא .דייר ערעטיב עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ?ןגָאז רסומ זדנוא וצ טמוק סָאװ ,רעד זיא רעוו, :טגערֿפג ןבָאה ייז ןוא םיללּפ
 ןעמונעגנָא םיא ןבָאה ייז ןוא "?ןוז סרעילָאטס םעד ףסוי לָאמַא טשינ סע זיא
 עג ןוא ןגָאלשעג םיא ןוא טריֿפעגסױרַא טָאטש רעד רעטניה םיא ןבָאה ןוא
 ןטימ לָאמַא ןבָאה ייז יו ,ןֿפרַאװּפָארַא טנורגּפָא ןיא ןייטשנזדלעֿפ ַא ןוֿפ םיא טלָאװ
 יז ןֹוא ,טנעה ערעייז ןוֿפ טעװעטַארעג םיא טָאה טָאג רעבָא .ןוטעג הירכז איבנ
 ,ןייג טזָאלעג םיא ןבָאה

 טָאה רע .גָאט וצ גָאט ןוֿפ רערעווש ןרָאװעג זיא ןוז ןַײמ ןוֿפ טימעג סָאד ןוא,
 -עג טשינ יז טָאה ןוא ןשטנעמ יד ןשיװצ טָאג ןוֿפ טייקיטכערעג יד טכוזעג
 ןרָאד רעד יװ ,ץרַאה ןַײז טקיטולב הלווע עדעי יוװ ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא .ןענוֿפ
 ,םיא טימ טַײצ ערעווש ַא ןעוועג לָאמטסנעד זיא סע .זיור ַא ןיא ןַײרַא ךיז טכעטש
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 . ,טכוזעג סעּפע טָאה רע .טנורגוצ טייג דניק ןַײמ זַא ,הלילח .טניימעג בָאה ךיא

 רעזדנוא ןיא ןַאמ ַא ןעמוקעג זיא לָאמ ןייא זיב .טסואוועג טשינ ןבָאה רימ סָאװ

 ןשרָאֿפ ןוא רבדמ רעד ןיא ןציז עכלעוו ,םיריזנ יד ןוֿפ רענייא ,ןַײרַא טָאטש

 וצ ןֿפורעג ןוא טָאטש רעד ןוֿפ קרַאמ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע .ןגעוו סטָאג

 טרעטנענרעד טָאג ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד םערָאװ ,ןוט הֿבושּת ןלָאז יז ,ןשטנעמ יד

 םוצ ןטֿפָאהַאב ךיז טָאה ןוז ןַײמ .ןחישמ ןוֿפ טירט יד ןיוש ךיז ןרעה סע ןוא ךיז

 ןוֿפ תושר ןעמונעג ןוא רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,ריזנ

 ןשרָאֿפ וצ ןַײרַא רבדמ רעד ןיא ריזנ ןטימ ןייג וצ ידּכ ,ךיז ןדיײשוצּפָא זדנוא

 ןיא ןייג וצ ןעמונעג רימ ףיוא ךיא בָאה רדנ ַא; :טגָאזעג טָאה רע ;ןגעוו סטָאג

 ."טָאג ןענעק וצ טקנעב המשנ ןַײמ םערָאװ ,ןגעוו סטָאג ןשרָאֿפ וצ ןוא רבדמ רעד

 .ןיא ןייג רע לָאז ,טָאג ןענעק וצ טקנעב המשנ ןַײז ןעוו, : טגָאזעג טָאה ןַאמ ןַײמ ןוא

 ןוטעג רדנ ַא טָאה רע לַײװ ,רבדמ רעד ןיא םיריזנ יד טימ ןציז ןוא ןעמָאנ סטָאג

 טימ דניק ןַײמ טימ טדיישעצ ךיז בָאה ךיא ןוא ."שנוע-רב ַא ןיוש זיא רע ןוא

 ןיז ערעדנַא ךיוא ןבעגעג רימ טָאה טָאג וליֿפַא ןעוו םערָאװ .ץרַאה רעווש ַא

 רימ ןוא ןַאמ ןַײמ רַאֿפ ןעועג רענעריובעג-טשרע ןַײמ ךָאד זיא ,רעטכעט ןוא

 .טכורֿפ עטשרע יד ,ןוז רעטסטבילעג רעד ,וניֿבא ֿבקעי רַאֿפ --- ףסוי סָאװ ,סָאד

 ַא ןוא לזעק טנקירטעג ַא ןוא טיורב ןעמונעג בָאה ךיא ןוא .עביל רעזדנוא ןוֿפ

 .ןעמָאנ סטָאג ןיא ריזנ ןטימ ןַײרַא געוו ןיא םיא טקישעג ןוא ,דמעה

 ןוא טרעהעג טשינ בָאה ךיא ןוא ,ןרָאי ןוא געט ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז סע ןוא,

 ,םיא ךָאנ ןעקנעב וצ טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ץרַאה ןַײמ רעבָא .םיא ןעזעג טשינ

 -נַאל ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא .רענַײז ןָא ןדנובעגנָא ןעוועג זיא המשנ ןַײמ םערָאװ

 ןעגנַאגעגנַײא זיא ןַאמ ןַײמ ,ּפָאק ןַײמ ןוֿפ ןיורק יד ןעמונעגוצ טָאג טָאה ,טַײצ רעג

 רעדניק ענַײמ ןוא הנמלַא ןַא ןבילבעגרעביא ןיב ךיא ןוא ,ןרעטלע ענַײז טימ

 טשינ בָאה ךיא םערָאװ ,ןַײא-ןוא-סיוא טסואוועג טשינ בָאה ךיא ןוא ,םימותי

 ,טרַאצ ןוא ןיילק .ןעוועג ךָאנ ןענַײז רעדניק יד ןוא ,טָאטש ןיא לאוג ןייק טַאהעג

 ,ָאטשינ זיא'ס ןוא ,ןַײז סנרֿפמ ךימ לָאז סָאװ ,רענייק ןעוועג טשינ זיא סע ןוא

 ןגרָאמ ַא ןיא לָאמַא ןעוועג זיא סע ןוא .טרָאװטסיײרט ַא ןגָאז רימ לָאז סע רעוו

 ןוא גנַאל ןסקַאװעג ןענייז רָאה ענַײז ,ןייגוצ טמוק ןַאמ ַא ןעזעג בָאה ךיא ןוא

 ,טרעּפמעל ַא- ןוֿפ לעֿפ ַא ןיא טדיילקעג ןעוועג זיא רע ןוא ,סעװרָאב סיֿפ ענַײז

 "נָא טָאה רע .רבדמ רעד ןיא ןוז רעד ןוֿפ טנערברַאֿפ ,ןיד ןוא רַאד ןעוועג זיא רע

 וצ טָאה רע ןוא ,רימ רַאֿפ ןוז ןַײמ ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,ריט ןַײמ ןיא טּפַאלקעג

 ענַײז טימ ןעגנַאגעגנַײא זיא ןַאמ ןַײד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ןרעה, :טגָאזעג רימ

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא ,ןילַא רעדניק יד טימ ןבילבעגרעביא טסיב וד ןוא ןרעטלע

 טעברַא רעד ַײב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא ."טיונ ןַײד ןיא ריד ןֿפלעהוצ

 טָאה ןוא זיוה סָאד ןעוועג סנרֿפמ טָאה ןוא לעטשקרעוו םַײב רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ

 טשינ בָאה ךיא רָאנ .תד ןשידִיי ןיא ייז ןגױצעגֿפױא ןוא רעדירב ענַײז ןעוועג ךנחמ

 ןַײז ןיא ,געט וצ טכענ ענַײז טכַאמעג טָאה רע .ןוז ןַײמ ןוֿפ ןגעוו יד טנעקרעד

 רעד ַײב ,טכענרעטניוו יד ןיא ּפמָאל-לייא ןוֿפ ןַײש םַײב ןסעזעג רע זיא רעמַאק

 יד ןיא ךיז טכַארטעגנַײרַא טָאה רע ןוא ,טכענ-רעמוז יד ןיא ןרעטש ןוא הנֿבל

 רע טָאה טעברַא רעד ַײב ךיוא ןוא .ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,ןטֿפירש

 רֿפס ןוֿפ .טנַאקַאב ןעוועג טשינ רימ ןענַײז סָאװ ,םיקוסּפ ךיז וצ ןילַא טדערעג
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 ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא ןענַײז סָאװ .ןזיר יד ןגעו טלײצרַאֿפ רימ רע טָאה "ךונח;
 ,רוד רעטכעלש רעד ןוא ,דנַאל ןוֿפ רעטכעט יד טימ ךיז טשימעגסיוא ןוא ל?מיה
 עכלעוו ןיא ,ןטַײצ עטכעלש יד ןגעװ ןוא ,ייז ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא סע סָאװ
 ַא ,העושי יד ןעמוקנָא טעװ -- טגָאזעג רע טָאה -- דלַאב רָאנ .ןבעל רימ
 "וסּפ טימ ןוא .טלעו רעד ףיוא ןענַײש טעװ ןוא לארׂשי ןיא ןײגֿפױא טעװ ןוז
 ןוא םיעשר יד ןוֿפ הלּפמ רעד ןגעו טלײצרַאֿפ רימ רע טָאה םילשמ ןוא םיק
 יד וצ ךָארב יד ןוא טַײלעמערָא יד רַאֿפ ףליה יד ,םיקידצ יד ןוֿפ טכיל םעד
 -ּפָא ךיז טָאה רע ןוא .טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב טעװ דוד-ןב רעד סָאװ ,םיריֿבג
 ןייק טרירעגנָא טשינ ,בַײל ןַײז ןקיניײר ןייא ןיא ךיז ןטלַאהעג ,עלַא ןוֿפ טדיישעג
 טרענרעד רָאנ ,ןַײװ ןעקנירט וצ ןוא שיײלֿפ ןסע וצ ןטימעגסיוא ןוא אמט רבד
 ןַײז ףיוא ןעמונעג קינָאה לסיב ַא -- תבשיגנוע רַאֿפ זיולב ,רעזערג ןוֿפ ךיז
 םכח א ןוֿפ ןזָאל טסלָאז וד זַא ,טַײצ זיא סע; :ןוז ןַײמ וצ טגָאזעג בָאה ךיא .טיורב
 ןוא .ןבעלרעד תחנ ריד ןוֿפ ךיוא לָאז ךיא טַײצ ןיוש זיא סע ,ןַײז ויּתמ רדנ ןַײד
 ךָאנ ןוא -- ?!הּפוחל הרשע הנומש ןב/ :טגָאזעג םימכח יד טשינ ןעד ןבָאה יצ
 וטסָאה, .דניק ַא וצ טדער רעטומ ַא סָאװ ,זיא רעגייטש רעד יװ ,דייר עכלעזַא
 טסָאה ,ןרָאװעג ןריובעג ךָאנ ןיב ךיא רעדייא ןעקנָאשעג טָאג וצ טשינ ןעד ךימ
 ךיא ןוא .טרעֿפטנעעגּפָא רימ רע טָאה --- ??טלײצרַאֿפ ןילַא טשינ ןעד רימ סע
 ,ןוז ןַײמ, :טגָאזעג םיא בָאה ךיא ןוא ,דניק ןַײמ ףיוא ןגָארקעג תונמחר בָאה
 טביילב רדנ ןַײמ, :טועֿפטנעעג רימ טָאה רע רעבָא ."טניימעג טשינ ױזַא בָאה ךיא
 ןעגנַאגעג זיא רע .ןוֿפרעד טדערעג טשינ רע טָאה רעמ ןוא --- "!רעטומ ,ןייטש
 יד טֿפָארטשעג טשינ טָאה רע --- טציא זיב יװ שרעדנַא ןעוועג זיא געוו ןַײז ןוא
 :טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא ,סטכעלש סָאד ךיז טלעטשעגנגעקטנַא טשינ ןוא עכַײר
 -- טייטש סע יװ ױזַא .עטוג סָאד יװ טקנוּפ ,טָאג ןוֿפ ךיוא זיא סטכעלש סָאד;
 סָאד -- הלא לכ השוע 'ה ינא ,ער ארובו םולש השוע ,ךשוח ארובו רוא רצוי
 םיא טשינ ךיז ןֿפרַאדַאב רימ ןוא ,ןכַאמ וצ רעסעב זדנוא ידּכ ,ָאד זיא סטכעלש
 םירוסי יד ןַײז וצ לבקמ רָאנ ,טקישעג טָאג ןוֿפ ןיא סע םערָאװ ,ןלעטשנגעקטנַא
 וצ טשינ ןֿפַאשַאב זיא שטנעמ רעד .טייקינעטרעטנוא ןוא עביל טימ ךיז ףיוא
 יד ןעוװעג הלוח רקבמ טָאה רע ןוא ,"סטוג ןוט וצ רָאנ ,סטכעלש טימ ןֿפמעק
 רעד ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,ןזָארג ןוא רעצכעטַײרק טימ ייז טלייהעג ןוא עקנַארק
 זַא ,ייז טסיירטעג ןוא עמערָא יד ןשיווצ טניואוועג טָאה רע .טכַארבעג רבדמ
 אתורבח יד ןטימעגסיוא טָאה רע ,עטשרע יד ןַײז יז ןלעוו טָאג ןוֿפ ךיײרגינעק ןיא
 ןענַאטשעג ריט רעד ַײב רע זיא תסנכה תיב ןיא ,עטנרעלעג ןוא עכַײר יד ןוֿפ
 בָאה ךיא סָאװ ,לביטש-ךַאד ןַײז ןיא .עטמעשרַאֿפ ןוא ענעסױטשעגסױרַא יד טימ
 טכיל סיורג ַא ןעזעג טכַאנילב לָאמטֿפָא ךיא בָאה ,זיוה םעד ןיא טכַאמעג םיא רַאֿפ
 -עג עדמערֿפ םיא וצ ןטלָאװ סע יו ,ןדער ןעמיטש טרעהעג בָאה ךיא ,ןענַײש
 םיא ןבָאה תולוק עדמערֿפ ןוא טדערעג םיקוסּפ טימ ןצעמע וצ טָאה רע .ןעמוק
 סָאװ ,ןכַאז יד רַאֿפ ןרָאװעג טרעטיצרעד ןוא ןקָארשרעד ןיב ךיא .טרעֿפטנעעגּפָא
 ךיא ,ןוז ןַײמ, :ןוז ןַײמ וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,ןוטעג לביטש ןַײז ןיא ןרעוו
 י!טסוט וד סָאװ ,םישעמ יד ,טסיב וד רעװ .טשינ סייוו ךיא ,טשינ ךיד ןעקרעד
 ןוטעג טרעוו סָאװ ץלַא ,רעטומ ,טסיירטעג ַײז, :טרעֿפטנעעג רימ טָאה רע ןוא
 ."למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ דוֿבּכ ןרַאֿפ זיא טדערעג ןוא
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 ןוא טכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןגעלעג ךיא ןיב לָאמ ןייא ןוא;,
 ןעמוקעג זיא טניוומערוטש ַא ןוא ,דניק ןַײמ ןוֿפ לרוג םעד ןגעוו טכַארטעג
 ןבעגעג ייז טָאה ןוא לביטש ןַײמ ןוֿפ ןטַײז ריֿפ יד ןעמונעגנָא טָאה ןוא ןייג וצ
 ןיב ךיא .רימ ףיוא ןלַאֿפ טנעוו יד ,טניימעג בָאה ךיא זַא ,לסיירט ןסיורג ןייא
 וטסָאה ,רעטומ, :טגערֿפעג ןוא ןעמוקעג זיא ןוז ןַײמ ןוא ,טרעטיצעג ןוא ןגעלעג
 -עגרעביא ךיז סע טָאה יױזַא "ףיינ, :טרעֿפטנעעג בָאה ךיא ןוא *?ןֿפורעג ךימ

 רָאנ ,שרעדנַא טשינ; :טגָאזעג ןוז ןַײמ טָאה לָאמ ןטירד ןֿפױא .לָאמ ַײרד טרזח

 ןוא ,טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ בָאה ךיא ןוא "!ןעמוקעג זיא טַײצ ןַײמ

 -עג רימ טָאה רע ןוא "?!דניק ןַײמ ,רָאֿפ וטסָאה סָאװע :טגערֿפעג םיא בָאה ךיא
 רעטָאֿפ רעשילמיה רעד ןיהואוו ,תוחילש רעד ןיא ןייג זומ ךיא, :טרעֿפטנע
 "עג םיא בָאה ןוא דייר ענַײז ןוֿפ ןרָאװעג טניושרעד ןיב ךיא ןוא *!ךימ טקיש

 ןַײמ, :טרעֿפטנעעג רימ טָאה רע ןוא ,"?ךימ וטסזָאל ןעמעוו ףיוא ןוא, :טגערֿפ

 ,לעטשקרעוו םַײב טרָא ןַײמ ןעמענרַאֿפ טעװ רע ,ןסקַאװרעד זיא בקעי רעדורב

 ךיא ןיהואוו ,ןייג זומ ךיא .געוו ןשידִיי ןיא רעדניק יד ןענצרעד טעװ רע ןוא
 רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא טזָאלרַאֿפ ךימ טָאה רע ןוא ?!טקישעג רעוו
 -- "!ריד טימ ןַײז לָאז טָאג ,יקונת; :ןגירשעגכָאנ םיא בָאה ךיא .ןַײרַא טכַאנ

 -רַאֿפ זיא רע ןוא ?!טסיירטעג ַײז ,ימא; :טרעֿפטנעעגּפָא רָאנ רימ טָאה רע ןוא

 בָאה ןרָאי ןוא געט .טכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןרָאװעג ןדנואווש

 ןעזעג טשינ ןוא םיא ןוֿפ טרעהעג טשינ בָאה ךיא ןוא ,טרַאװעג םיא ףיוא ךיא

 יד ןוֿפ טלײצרַאֿפ ןבָאה ןוא םוחנירֿפכ ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז טַײל יד זיב ,םיא

 וצ ןעמוקעג ןענַײז טַײל יד ןוא .ןוטעג תרנכ םי םַײב טָאה רע סָאװ ,רעדנואוו

 -רַאֿפ רע סָאװ ,הרוּת רעד ןוֿפ טלײצרַאֿפ רימ ןבָאה ןוא טעטש ערעדנַא ןוֿפ רימ
 ץרַאה ןַײמ ,רימ טימ ןוטעג טָאה טָאג סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ,לארׂשי ןיא טיײרּפש
 ,םיא טימ רָאֿפ טָאג טָאה סעסיורג רָאג .קערש ןוא גנונעֿפָאה ןשיװצ טרעטַאלֿפ

 ענַײז טשינ סייוו ךיא ,ױזַא ךיז טקערש ץרַאה ןַײמ סָאװרַאֿפ ,טשינ סייוו ךיא רָאנ

 ןַײמ רעװ ,םידימלּת ענַײז ,רימ ריא טגָאז .בַײװ טסָארּפ ַא רָאנ ןיב ךיא ,ןגעוו

 "?זיא דניק

 ןַײמ ןוֿפ רעטומ רעד רַאֿפ ךיז טקובעג ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז בָאה ךיא ןוא

 : טגָאזעג ןוא ןיבר

 טימ ןשטנעב ךיז ןלעװ סע ,ןעױרֿפ יד ןוֿפ עכעלקילג ,ריד זיא ליואוו ---

 סע ןכלעוו ןוֿפ ,ךיוב רעד ןַײז לָאז טשטנעבעג .טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד ריד

 .קידצ רעד ןעמוקעגסיורַא זיא

 :הנוי-רב ןועמש וצ טגָאזעג ךיא בָאה ױזַא ,ךָאנרעד ןעוועג זיא סע ןוא

 ןבָאה רימ סָאװ ,רימ ןענַײז ךעלקילג ,הנוי-רב ןועמש ,הנוי-רב ןועמש ---
 !טָאג זדנוא טימ טוט ןכַאז עסיורג ,וצרעד ןעוועג הכוז

 -עגנָא ךיז טָאה רע ןוא ןיימ ןַײמ ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא
 ;רימ וצ ןֿפור

 !טסניימ וד סָאװ ,דײשַאב רימ גָאז .קרַאטש טשינ טֿפירש רעד ןיא ןיב ךיא --
 ;טרעֿפטנעעג םיא בָאה ךיא ןוא
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 ןיא םחל'תיב ןיא .םיא ףיא תודע טגָאז רעטומ יד ,הנוי"רב ןועמש --
 ,..סױרַא רע טמוק זיוה סדוד ןוֿפ ןוא ,ןריובעג רע זיא תרֿפא

 ,ץרַאה ןַײמ ןיא ךַאז יד ןטיהעגּפָא רָאנ ,טגָאזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעמ
 םעד ףיוא טקוקעג ןבָאה רימ ןוא ,טכַאנ רעד ןיא ןענַאטשעג ןענַײז רימ ןוא

 טכעוװעגנַײא ,לזַײה סָאד .לארׂשי ןוֿפ רעקיליה רעד טור סע ןכלעוו ןיא ,זיוה
 ןוא ןרעטש יד ןוֿפ טכיל םעד טימ ןסָאגַאב ןרָאװעג זיא ,סנטָאש עטכידעג ןיא
 .טָאג ןוֿפ ץוש ןיא ןוא טייקרעכיז ןַײז ןיא טורעג טָאה סע ןוא ,הנֿבל

 עץ

 טקנוּפ ןוא ,טָאג ןוֿפ חישמ םעד וצ ןכילגעג זיא רע ,תבש רעד זיא סיורג
 "ַאב ךָאנ זיא טלעוו יד רעדייא למיה ןיא רַאה םעד טימ ןעוועג רע זיא חישמ יו
 גנוגעװַאב רעד רַאֿפ ןעװעג זיא ור יד זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד ,ןרָאװעג ןֿפַאש
 ,תודבע רעד רַאֿפ הלואג יד ןוא

 טרעדעֿפעג ךיז טָאה יבר ןַײמ ןוא ,תבש ברע ,גָאטַײרֿפ ןעוועג זיא סנגרָאמוצ
 -מָאנ רע טָאה ,תבש רַאֿפ ןַײז ןיכמ ןעמונעג ךיז טָאה רע רעדייא ןוא ,ירֿפ ץנַאג
 וילע רעטָאֿפ ןַײז יוװ ,תומילשב הכָאלמ רעייז ןעוט רעדירב ענַײז יצ ,טקוקעג
 זיא החּפשמ ןַײז ןכלעוו טימ ןוא ,טריֿפעגֿפױא ךיז ןבָאה ןיילַא רע ןוא םולשה
 .תורוד-רוד רַאֿפ ןעוועג טמירַאב

 הכָאלמ יד ןעמונעגרעביא טָאה רעכלעוו ,ֿבקעי רעדורב ןַײז ןֿפורעג טָאה רע
 ןיא םיא טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ןַײז וצ סנרֿפמ זיוה סָאד ידּכ ,םיא ןוֿפ
 ןכלעוו ןוֿפ ,לַאירעטַאמ-ץלָאה סָאד יצ ,טװאורּפעג טָאה רע ןוא ,ןַײרַא לעטשקרעוו
 -עצ וצ טכַײל ןוא שירֿפ טשינ זיא .רענעגעוו ערעייז סיוא ןטעברַא רעדירב יד
 ןוא קרַאטש ןענַײז רעדער יד יצ ,טנקירטעגסיוא ןוא טלַא זיא סע רָאנ ,ןכערב
 יד יצ ןוא ,טמַאלעג טוג ןוא ןרעדנַא ןיא רענייא טסַאּפעגנַײרַא טוג ןטסַײל יד
 טשינ ןלָאז יז זַא ,טיירב גונעג ןטעמָאכ יד ןוא ןגיובעגסיוא ןענַײז סעלשיד
 ןענַײז ןדנַאב יד יצ ןוא ,אשמ יד ןּפעלש ריא ןיא המהב רעד ןכַאמ גנע ןוא ןקירד
 תעשב ,וק רעדָא לזייא ןוֿפ ליומ םעד ןסילשרַאֿפ טשינ ןלָאז ייז זַא ,זיול גונעג
 הרוּת יד יו ױזַא --- ןזָארג יד ןוֿפ ןסע ןענָאק ןלָאז ייז ידּכ ,דלעֿפ ןיא ןשערד ייז
 ,תומילשב הכאלמ רעייז ןעוט רעדירב יד זַא ,ןענוֿפעגנַײא טָאה רע ןוא .ןָא ןטגָאז
 סָאװ םילּכ יד םערָאװ ,החּפשמ רעייז ןוֿפ םש ןטוג ןטיול ןוא זיא ןיד רעד יוװ
 רעד ןיא ןעוועג טמירַאב ןענַײז טעברַאעגסיוא ןבָאה יבר רעד ןוא רעטָאֿפ ןַײז
 .טביולעג רַאֿפרעד ייז טָאה רע ןוא ,טנגעג

 ןיא םיא טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןועמש רעדורב ןַײז ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד
 הנוממ רעד ןעוועג זיא ןועמש רעדורב ןַײז םערָאװ ,סױרַא דלעֿפ ןיא ןוא ןטרָאג
 טָאה רע ןוא ,החּפשמ רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,הלחנ רעניילק רעד רעביא
 יבר רעד ןוא ;זיוה םורַא ןעוועג זיא סָאװ ,דלעֿפ סָאד ןוא ןטרָאג םעד טעברַאַאב
 ןענַײז סָאװ ,הרוּת רעד ןוֿפ תווצמ יד ּפָא טיה רעדורב ןַײז יצ ,ןעזעגכָאנ טָאה
 ןוא ןַאמערָא ןרַאֿפ דלעֿפ ןוֿפ ןקע יד רעביא טזָאל רע יצ ,טעברַא-דלעֿפ יד עגונ
 -כָאנ ןוא טגערֿפעג טָאה רע ןוא .טָאטש רעד ןיא טניואוו סָאװ ,ןדמערֿפ םעד
 ןהֹּכ ןרָאֿפ טינש םעד ןוֿפ לטנעצ סָאד ּפָארַא טמענ רעדורב רעד יצ ,טשרָאֿפעג
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 םעד רעביא טזָאל רעדורב רעד יצ טשרָאֿפעגכָאנ ךיוא טָאה רע .זיא ןיד רעד יו

 -ערָא יד רַאֿפ ןטרָאגנַײװ םעניילק םעד ןיא ןביורט יד ןוֿפ סקואווכָאנ ןטייווצ

 . סָאװ ,סָאד ךיוא ױזַא ןוא ,ןַײרַא רעטלעק רעייז ןיא טשינ ייז טלמַאז רע ןוא טַײלעמ

 ןַײרַא לטניב ןיא טשינ טייג סע ןוא ּפָארַא רעסעמדַײנש םעד רעטנוא טלַאֿפ

 זיא ץייוו רעד ןוא טילבעג טָאה דלעֿפ סָאד ןוא ,גנילירֿפ ןעוועג זיא טַײצ יד ןוא

 טײקמורֿפ טימ ךיז ןגיובעג ןוא קירָאה ןוא ןירג ךָאנ רָאנ ,סיורג ןעוועג ןיוש

 .טשטנעבעג ַײז טָאה רע ןוא -- טניוו םעד רַאֿפ

 םעניילק ןיא םיא טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא רעדורב ןַײז ןעמונעג טָאה רע ןוא

 טָאה סָאװ ,גַײֿפ רעדעי יװ ,ןעזעג ןוא ,זיוה רעייז םורַא ןעוועג זיא סָאװ ,לדנטרעג

 -מורַא ןַא טימ טנכייצעגנָא זיא ,םיוב ןֿפױא ןרעוו וצ קיטַײצ ןיוש טקוקעגסיוא

 ןַײרַא שדקמ תיב ןיא ןעגנערב וצ םירוכיב רַאֿפ ןעוועג שדוקמ ,לזערג טלקיוװעג

 ןענַאטשעג טרָאד זיא רעטומ ןַײז ןוא ,ץכעילב טימ ןעוועג לוֿפ זיא ןטרָאג רעד ןוא

 ןרעיימ ןוא סעלעביצ ןבָארגעגסיױא טָאה ןוא ןטרָאגסנירג ןיא ךיז טימעג ןוא

 ;ריא וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא .תבש ףיוא טכירעג סָאד ןטײרבוצרָאֿפ ידּכ

 ,טָאטש ןוֿפ ןייגוצ ןעמוק דלַאב ןלעוו םידימלּת ענַײמ ,טשינ ךיד ימ ,רעטומ -- |

 ,זיא ןיד רעד יוװ ױזַא ,תבש ןוֿפ הדועס יד ןטײרברָאֿפ ןיבר רעייז רַאֿפ ןלעוו ייז ןוא

 .ןיבר ןרַאֿפ טכירעג סָאד ןָא טיירג דימלּת רעד זַא

 :טרעֿפטנעעג םיא טָאה יז ןוא

 ,ייברעד ךיז טימ ןעמ רעמ סָאװ ןוא ,סיורג רעייז זיא תבש ןוֿפ הווצמ יד --

 -- ןָא ןטַײצ סרעטָאֿפ ןַײד ןוֿפ ךימ ריֿפ ךיא ןוא .הווצמ יד זיא רעסערג ץלַא

 דָאס ןַײמ ןיא ןָא ףערט ךיא סָאװ ,סנירג עֿפײר סעדעי ןוא טכורֿפ ענייש עדעי

 ביילק גָאטַײרֿפ ןוא ,תבש ףיוא ןטלַאהַאב וצ ,ךָאװ עצנַאג ַא ןטרָאג ןיא רעדָא

 .ףיוא ייז ךיא

 םיא טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא הדוהי רעדורב ןטסגניי ןַײז ןעמונעג טָאה רע ןוא

 ,טיוט סרעטָאֿפ ןַײז ַײב דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רעטסגנַיי רעד .ןַײרַא לַאטש ןיא

 טייהרעגנוי לַײװ ,רעדירב ענַײז עלַא ןוֿפ טַאהעג רעביל םיא טָאה יבר רעד ןוא

 טָאה רע ןוא ,ןעוועג רעטָאֿפ ַא םיא ןיא יבר ןַײמ ןוא ,ןבילבעג םותי ַא רע זיא

 :ןֿפורעג םיא וצ

 ריֿפ ןוא םוק -- דניק ןַײמ הדוהי :שטייט רעד זיא סָאװ -- יקונת ,הדוהי --

 !עדַאטס ןַײד וצ ךימ

 עדערעשט-החּפשמ עניילק יד ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ןטסגנַיי םעד םערָאװ

 ןוא ,טַאהעג בוטש ןיא סקיכלימ לסיב סָאד ריא ןוֿפ טָאה רעטומ יד .ןרעטיֿפ וצ

 רעדיילק עמערַאװ טכענ-רעטניוו יד ןיא רעדניק עריא רַאֿפ יז טָאה לָאװ רעד ןוֿפ

 עטלייצעג ןוא ךעלעסּפעש רָאּפ ַא זיולב ,ןיילק וצ ןעוועג זיא עדַאטס יד .טבעוועג

 ױזַא ,ןעמוקעגנָא עדַאטס רעד וצ ןענַײז רימ יװ .ןעוועג זיא סע ןוא .ךעלעגיצ

 ןוא ,טנעקרעד םיא ןטלָאװ ייז יו ,טלגנירעגמורַא ןיבר רעזדנוא ףָאש יד ןבָאה

 םעד ךָאנ טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה רע ןוא .טקעלעג םיא טנעה יד ןוא סיֿפ יד ןבָאה

 רעד ןוֿפ ירשעג עמוטש סָאד טרעה רעדורב רעד יצ ןוא ףָאש יד ןוֿפ םולש

 -עגּפָא םיא טָאה הדוהי רעדורב רעד ןוא ?רעסַאװ ךָאנ טֿפור יז ןעוו ,המהב

 יי :טרעֿפטנע
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 ןרעטלע ערעזדנוא םערָאװ ,טנעה ערעזדנוא ןיא טינעג זיא הכאלמ יד --

 ןָא וניֿבא םהרֿבַא ןוֿפ טַײל-רעֿפעש ןעוועג ןענַײז

 ,טרעֿפטנעעגּפָא םיא יבר רעד טָאה --- ןוז ןַיײמ ,טגָאזעג טוג טסָאה --

 ,טָאטש רעד ןוֿפ םידימלּת יד ןעמוקעגנָא ןענַײז טדערעג ױזַא טָאה רע יו ןוא

 ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא עכלעוו ,ייז טימ ױרֿפ יד ןעוועגטימ ךיוא זיא סע ןוא

 ןיבר ןוֿפ רעטומ יד יוװ ןוא .םירמ ןעמָאנ םעד טימ ,ןָא םיענ ןוֿפ ןיבר רעזדנוא
 .םעד טגערֿפעג יז טָאה ױזַא ,טָאטש רעד ןוֿפ ןעמוקנָא קלָאֿפ סָאד ןעזרעד טָאה
 ;ןוז

 ?טַײל יד סע ןענַײז רעוו --

 ;טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר רעד ןוא

 לַײװרעד ןענַײז ייז ,ןֿפַאשעג רימ בָאה ךיא סָאװ ,תומשנ יד ןענַײז סָאד --

 !ןענָאיגעל ןעייטש ייז רעטניה רעבָא .ענלצנייא

 ,ןייג וצ םידימלּת יד טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ױרֿפ יד טָאה יבר רעד ןוא
 :טגָאזעג טָאה ןוא רעטומ ןַײז וצ טכַארבעגוצ יז ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא

 ןסױטשרַאֿפ םערָאװ ,ןַײרַא יז םענ ,רעביא יז ךיא ביג דסח ןַײד רעטנוא --

 ,ןַײז וצ רעטכָאט עשידִיי ַא יו ,םיניד יד יז ןרעל .טנַײה זיב ןעוועג יז זיא

 ,סיֿפ עריא וצ ןלַאֿפעג ןוא רעטומ רעד רַאֿפ ןגיובעג ךיז טָאה ױרֿפ יד ןוא
 ;טגָאזעג ןוא

 ןַײד ןוֿפ םיוז םעד טנעה עניימ טימ ןרירוצנָא טרעװ טשינ ןיב ךיא --
 !ךיא ןיב ןיירמוא םערָאװ ,דיילק

 :טגָאזעג ןוא ןבױהעגֿפױא יז טָאה רעטומ יד רעבָא
 טָאה ןוז ןַײמ סָאװ ,ןיירמוא רעמ טשינ זיא סע ,רעטכָאט ןַײמ ,ףיוא ייטש --

 ,טנַײה רימ ַײב זיא גָאט רעסיורג ַא --- :טגָאזעג רעטַײװ טָאה יז ןוא -- !טקיניײרעג
 ךיוא רָאנ ,ןוז ןַײמ ןוֿפ טכיזעגנָא םעד ןעז טזָאלעג ןיולב טשינ ךימ טָאה טָאג
 עג טָאה רע סָאװ ,תומשנ יד ןוא ,טלעטשעגֿפױא טָאה רע סָאװ .םידימלּת יד
 ןיא ןייג ןעמ לָאז !ךיא יו ,לארׂשי ןיא ךעלקילג ױזַא זיא רעטומ עכלעוו .ןענואוו
 ןוא ןיד ןטיול ןטכעש ןוא בלַאק עטלטירדעג סָאד ןכוזסיוא ןוא ןַײרַא לַאטש
 רימ טימ םוק ,רעטכָאט ןַײמ ,וד ןוא .ןָא טמוק סָאװ ,תבש םעד רַאֿפ ןטײרברָאֿפ
 !תבש ףיוא ןּפמָאל יד ןטיײרגוצנָא ןוא טיורב סָאד ןקַאב וצ ןוויוא םוצ

 ,םידימלּת יד טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ױרֿפ יד ךיז טימ ןעמונעג טָאה יז ןוא
 טָאה ןוא לעמ-ןצייוו סַײװ ןעמונעג ןוא ןַײרַא רעמַאק ןיא ןעגנַאגעג זיא יז ןוא
 ןעמונעג טָאה יז .ןסָאגעג שַאלֿפ-סיבריק םעד ןוֿפ טָאה יז סָאװ ,לייא טימ ןטענקעג
 טָאג רַאֿפ ןעוועג סע שידקמ ,ןַײרַא רעַײֿפ ןיא ןֿפרָאװעג ןוא גייט ןוֿפ לקיטש ַא
 ,תולח ןקַאבעג טָאה יז ןוא גייט ןוֿפ ןעמענ-הלח םעד טימ

 ,גנוי םעד הדוהי טימ ןַלײרַא לַאטש ןיא ןעגנַאגעג ןענַײז םידימלּת יד ןוא
 ,ןנחוי ןוא בקעי ןוא .ןיד ןטיױל סע ןטכָאשעג ןוא ףָאש ַא טכוזעגסיוא ןבָאה ןוא
 דרע רעד ןיא בורג ַא ןבָארגעג ןבָאה ןוא ןדנושעגּפָא סע ןבָאה ,ידבז ןוֿפ ןיז יד
 -ערב יד ףיוא סע ןטָארבעג ןוא ,ץלָאה ןוא יורטש טימ רעַײֿפ ַא ןדנוצעגנָא ןוא
 רעדעי זַא ,סיורג טלּפָאט ןיא הווצמ יד םערָאװ .זיּפש ַא ףיוא ןליוק עקידנענ
 לָאז ןײלַא רענייא רעדעי ןוא ןיבר ןרַאֿפ טַײצלָאמ סָאד ןטײרברָאֿפ לָאז דימלּת
 ףיוא סּפעש םעד ידבז רעדירב יד ןבָאה ױזַא .תבש םעד טימ ןַײז קסעתמ ךיז
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 ןעמונרַאֿפ סנירג םעד טימ ךיז טָאה סוּפיליֿפ ,טיירדעג רעַײֿפ ןרעביא זיּפש ַא

 לייא ןיא ,טכַארבעג קרַאמ ןוֿפ שיֿפ ןבָאה ערעדנַא יד .סעקַארוב עטיור ןבירעג

 ןבָאה ידח ןֹוא אמית .רעַײֿפ ןֿפיוא ןקַאבעג ןוא טלקיוועג גייט ןיא ,ןעקנוטעג

 רעד ַײב ןבָאה ייז סָאװ ,םידימלּת יד ןוֿפ רעדיילקרעביוא יד ,סנידס יד ןשַאוועג

 עבלעז יד ןיא שיט םַײב ןיבר םעד ןענידַאב וצ טשינ ידּכ ,ןוטעגסיוא טעברַא

 ןבָאה רעדיילק יד ;ץכעקעג סָאד םיא רַאֿפ טכָאקעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,רעדיילק

 ךיא .תבש דוֿבּכל ןוטוצרעביא ךָאנרעד ייז ידּכ ,ןוז רעד ףיוא טגקורטעג ייז

 ,םעדָאֿפ ןלעדייא םעניד סיוא ןטיונק ןגיוצעג ,ןּפמָאל יד טײרבעגרָאֿפ בָאה

 יד ןיא תבש ףיוא געמ ןעמ סָאװ ,ןלייא יד טכוזעגסיוא ןוא ,טשינ טרעכייר סָאװ

 טָאה יעדדנַא .חיר ןטכעלש ןייק ןבעגסױַא טשינ ןלָאז ייז ידּכ ,ןצונַאב ןּפמָאל

 ןבָאה ןוא עטנרעלעג ןעוועג ןענַײז עדייב רימ ,ןַײװ םעד טימ טקיטֿפעשַאב ךיז

 וצ םינימ עכלעוו ןוא ,לייא ןוא ןַײװ טימ ךיז ןייגוצמוא יװ םיניד יד טסואוועג

 -רב ןועמש רָאנ .טּפעשעג םענורב ןוֿפ רעסַאװ טָאה יאנקה ןועמש .תבש ףיוא ןצונ

 ,דָאב"-תבש סָאד םיא רַאֿפ טײרבעגרָאֿפ ,ןעוועג קסעתמ ןיבר םעד טימ ךיז טָאה הנוי

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גירק רעסיורג רעד ןיא ןסָאגעגנָא ןוא רעסַאװ טמערַאװעגנָא

 ,תועינצ תמחמ טלעטשרַאֿפ ןגַײװצ-ןעמלַאּפ ןוֿפ רעטיר טימ ןוא ףיוה ןוֿפ לקניוו ַא ןיא

 לייא טימ םיא טבלַאזעג ןוא בַײל ןַײז ןשַאװעג ,טכַארבעגניהַא ןיבר םעד טָאה רע

 ןטכַאמעג-תיציצ ַא טימ םיא טליהעגמורַא ןוא ,רעדיילק עסַײװ םיא ןוטעגנָא ןוא

 ןוא ,לוטש:גיל ַא ףיוא םיא טגיילעגסיוא ,ןלַאדנַאס ןיא םיא ןוטעגנָא ןוא ןידס

 ןעמוקענּפָארַא זיא סָאװ .למיה ןוֿפ ךאלמ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה יבר רעזדנוא

 ...תבש םעד ןשטנעב

 -שג ןוא לוטשיגיל ןַײז ףיוא טגיילעגסיוא ןעוועג זיא יבר רעד ןעוו ןוא

 יד טימ ןסָאגַאב ןעוועג זיא סָאװ ,טלעװ רעד ןוֿפ קילבנָא םעד טימ ךיז טקיווק

 טימ קסעתמ ךיז ןענַײז םידימלּת ענַײז יװ ,ןעזעג ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש

 טָאטש ןוֿפ טַײלסדנַאל ענַײז ןוֿפ ליפ ןענַײז ,טײרֿפעג רעייז ךיז ןֹוא תבש םעד

 ןיא ךַײר ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ןעוועג ןענַײז סע .ןייג וצ ןעמוקעג

 -ערָא ןעועג ךיוא ןענַײז סע ;טייקירעגײנ סיוא ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,ץיזַאב

 -עג ןבָאה ייז לַײװ ,תוֿבדנ ךָאנ ןייג וצ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,ייז ןשיווצ טַײלעמ

 טמענ רע סָאװ ,טלעג סָאד טַײלעמערָא יד ןשיווצ טלייטעצ יבר רעד זַא ,טרעה

 ןעמוקעג טשינ ןענַײז ייז ,ןעוועג ןענַײז עמָאל ןוא עדנילב ךיוא ןוא .עכַײר יד ןוֿפ

 סיוא זיולב רָאנ ,טביולגעג טשינ םיא ןבָאה ייז םערָאװ ,םיא ןוֿפ ןרעוו וצ טלייהעג

 םערָאװ ,ייז ןשיווצ ןעוועג טשינ ןענַײז עטנרעלעג ןייק רָאנ .טייקירעגַײנ רעטיול

 ןטימ תסנכה-שאר םעד ץֹוחַא ,ןעוועג טָאטש ןיא קינייו ןענַײז טַײל עטנרעלעג

 ןבָאה עכלעוו ,סמ-שדקמ תיב ןוֿפ רעעזֿפױא רעד ןוא םינבר יד ןוא ןגס םעד ,ןזח

 רעד ןוֿפ טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז .ןירדהנס םעניילק םעד טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ

 -עג ןוא ,םידימלת ענַײז ןוא ןיבר ןוֿפ ץכעוט סָאד טכַארטַאב ןבָאה ןוא טנטַײװ

 םידימלּת טָאה רע ,טעז; :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ייז סיוא טָאּפש

 -- ,ןוטעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה עמָאל יד טימ עדנילב יד ןוא "!ךיז טימ טכַארבעג

 ןוא זדנוא םורַא טלעטשעג ךיז ןנָאה ייז ןוא ,עדנילב יד טריֿפעג ןבָאה עמָאל יד

 ןבָאה עדנילב יד ןוא .םידימלּת ענַײז סיוא ןוא ןיבר םעד סיוא טכַאמעג קזוח

 כימ ןדָאלעגנָא ןעלמעק טכַאובעג ךיוא רע טָאה ,זדנוא טגָאז, :עמָאל יד טגערֿפעג
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 -טנעעגּפָא ןבָאה עמָאל יד ןוא ??רעטומ ןַײז רַאֿפ דמערֿפ רעד ןוֿפ לייא ןגירק

 עדנילב יד ןבָאה ,?לייא טימ טנדָאלַאב ןעלמעק ןייק טשינ ןעעז רימ ,ןיינ; :טרעֿפ

 רעד ןוֿפ טרניד טימ קעז טכַארבעגטימ רש טָאה רשֿפא, :טגערֿפעג רעטַײװ

 טימ קעז ןייק טשינ ןעעז רימ ,ןיינע :טרעֿפטנעעגּפָא ןבָאה עמָאל יד ןוא ??דמערֿפ

 :טגָאזעג ןבָאה עדנילב יד ןוא ,"ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה לָאז רע סָאװ ,סרניד

 -ערָא רעטיול רָאנ ןעעז רימ , :טרעֿפטנעעגּפָא ןבָאה עמָאל יד ןוא ?!טוג טקוק;

 ענַיײז ןענַײז טרָאד .ךיז טימ טכַארנעגטימ טָאה רע סָאװ -- זיא רע יו ,טיײלעמ

 -עג רעטַײװ ןבָאה עדנילב יד ןוא * ....ייז טימ ָאד ךיוא זיא ױרֿפ ַא ןוא -- םידימלּת

 ןַײז רַאֿפ טֿפושּכעגרעהַא םילשורי ןוֿפ ץַאלַאּפ סגינעק םעד רע טָאה רשֿפא* :טגערֿפ

 ץלַא ךָאנ ןעעז רימ ,ןיינ, :טרעֿפטנעעג ןבָאה עמָאל יד ןוא *?ןעניואוו וצ רעטומ

 ןבָאה עדנילב יד ןוא .?טציז החּפשמ ןַײז ןכלעוו ןיא ,לזַײה עֿבורח עניילק סָאד

 ,ֿבוט לֹּכ טימ טריוװרעס ,שיט םענעדלָאג ַא רע טָאה רשֿפא/ :טגערֿפעג רעטַײװ

 -טנעעג ןבָאה עמָאל יד ןוא ??הדועס-תבש רעד רַאֿפ טֿפושכענּפָארַא למיה ןוֿפ

 רָאנ ,ֿבוט לּכ טימ טריוורעס טשינ ןֹוא שיט םענעדלָאג ןייק טשינ ,ןיינ, :טרעֿפ

 רַאֿפ ןסע עמערָא יד סָאװ ,לייא ןיא ךעלשיֿפ עניילק ןעלגערּפ םידימלת יד

 ןַײז רע טָאה רשֿפא רעבָאק :טגָאועג ןבָאװ עדנילב יד ןוא ."הדועס-תבש רעד

 ,ןיינע --- ??ליֿפ גנוריצ טימ יז טריצַאב ןוא טצוּפעגסיױוא תוכלמ ידגב ןיא רעטומ

 *,,.בַײװ סנַאמערָא ןוֿפ דיילק"קַאז םעד ןיא ןָאטעגנָא ץלַא ךָאנ טייג רעטומ ןַײז

 סָאװ ,טַײל עדנילב ריא; ?ֿפורעגנָא ייז וצ ךיז סָאה הנוי-רב ןועמש ןוא

 רעד וצ םיא רַאֿפ רעביל ךיז טלָאװ ריא .ןבַײרט טָאּפש טוט ןוא ריא טייטש

 -וועעז ךיײא לָאז רע זַא ,טעבעג ןיא טקערטשעגסיוא טנעה יד ןוא ןֿפרָאװעג דרע
 טימ סע טָאה רע יװ ,ןֿפלעה וצ ךַײא טנַאה ןַײז ןיא טגיל העושי יד .ןכַאמ קיד
 ןענַײז רימ .ָא; :טרעֿפטנעעג ןבָאה עדנילב יד ןוא "!ןףוטעג עדנילב ערעדנַא
 טנָאקעג רע טלָאװ .טעטש ערעדנַא יד ןוֿפ טַײל יד יוװ ,םינָארַאנ עכלעזַא טשינ
 טשינ ןעד רימ ןציז ,ןֿפלָאהעג טשרע םוצ ענעגייא ענַײז ןוא ךיז רע טלָאװ ,ןֿפלעה
 םַײב רעווש ןטעברַא ייז יו ,טשינ ןעד רימ ןעעז ןוא ,רעדירב ענַײז ןשיווצ ָאד
 סָאװרַאֿפ !רימ יװ טַײלעמערָא עכלעזַא ןענַײז ןוא דלעֿפ ןיא ןוא לעטשקרעוו
 טשינ יז רַאֿפ רע טֿפושּכ סָאװרַאֿפ ?טלעג ןייק טימ ןָא טשינ ייז רע טּפָאטש
 ןטָאּפש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה עמָאל יד ןוא עדנילב יד ןוא ?!?תורצוא ןייק סױרַא
 רענייא ןוא *!ןײלַא ריד ףלעה ,אֿפור, :ןיבר רעזדנוא וצ ןֿפור וצ ןוא ןכַאל וצ ןוא
 זיא רע עכלעוו ןשיװצ ,עדנילב יד ןוֿפ ייר רעד ןוֿפ סױרַא זיא עדנילב יד ןוֿפ
 ואוו, :ןֿפורעג ןוא טנעה ענַײז טימ ןּפַאט וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןענַאטשעג
 רַאֿפ טשינ ייז רע טזַײװַאב סָאװרַאֿפ ,רעדנואוו עכלעזַא טוט סָאװ ,ןַאמ רעד זיא
 טָאה ,יֹוזַא טדערעג טָאה רע יו ןוא "?ןוטעג ערעדנַא וצ סע טָאה רע יװ ,זדנוא
 ,ןיבר םוצ טירט רָאּפ ַא ןטָארטעגוצ ןוא רעריֿפ ןַײז ןוֿפ טנַאה יד טזָאלעגּפָא רע
 ,ףעדנילב ,ָא, :רעטכעלעג ןוא טָאּפש טימ ןֿפורעג םיא וצ ןבָאה ערעדנַא יד רעבָא
 ַא ריד רַאֿפ ךיז טנֿפע טָא ,גנַאלש ַא טקישעגנָא ריז ףיוא רע טָאה םָא ,ףױלטנַא
 ,ואווא :טגערֿפעג ןוא ןייטש קערש ןיא ןבילבעג זיא רעדנילב רעד ןוא ."!בורג
 י. ..?ואוו

 םעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז יז ןבָאה ,ןעזעג סָאד ןכַאה ידבז רעדירב יד יו ןוא
 ;טגערֿפעג ןבָאה ןוא ,ןסע סָאד ןטיײרגנָא ןטימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ייז ואוו ,טרָא
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 סַאּפש ייז וטסזָאל סָאװרַאֿפ ? ןענַאד ןוֿפ ןבַײרטקעװַא ייז רימ ןלָאז ,יבר --

 ? ןבַײרט
 :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר רעד ןוא

 !ןעױבוצֿפױא רָאנ ,ןרעטשעצ וצ סנבעל ןייק ןעמוקעג טינ ןיב ךיא --

 ןדנילב םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא טרָא ןַײז ןוֿפ ןביױהעגֿפױא ךיז טָאה רע ןוא
 -ונעגנָא םיא טָאה רע ןוא ,ןייטש דָאר םעד ןיא טשימעצ ןבילבעג זיא סָאװ ,ןַאמ
 ןעלדנַאװרַאֿפ םיא טעװ רע זַא ,טניימעג ןבָאה עלַא רימ ןוא .טנַאה רעד ַײב ןעמ
 :טגָאזעג רָאנ ,ןוטעג טשינרָאג םיא טָאה יבר רעד רעבָא .שַא גרַאב ַא ןיא

 ןַײד ןעוו ,ןגיוא יד טימ ןרעוו קידוועעז טסעװ וד זַא ,הלועּפ יד זיא סָאװ ---
 עדנילב יד וצ טריֿפעגוצ ןוא ןעמונעגנָא םיא טָאה רע ןוא -- !דנילב זיא ץרַאה
 !עדנילב יד ַײב ךיד טלַאה .רעדנילב -- :טגָאזעג םיא ןוא טַײל

 טלייטעצ טָאה ןוא ,לטַײב םענוֿפ טלעג ןעמונעג טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא רע ןוא
 ףיוא ָאד ,סמעד ףיוא ָאד טנעה יד טגײלעגֿפױרַא טָאה ןוא ,טַײל-עמערָא יד ןשיוװצ
 לָאז הנומא יד --- ןבעג לָאז טָאג זַא ,טגָאזעג ןוא טשטנעבעג ייז ןוא ,ּפָאק סמענעי
 טשינ לָאמ ןייק שטנעמ רעד זיא הנומא טימ םערָאװ ,רעצרעה ערעייז ןעניואווַאב

 | ,םערָא

 סָאװ ,ּפָארַא ךַאד-לוש םעד ןוֿפ ןזָאלב רֿפוש סָאד טרעהעג ןעמ טָאה דלַאב
 "רַא וצ ןרעהֿפױא זומ ןעמ ןוא ךיז טרעטנענרעד תבש רעד זַא ,טגָאזעגנָא טָאה
 .,ןַײרַא טָאטש ןיא קירוצ טלַײאעג ןוא טרָא סָאד טזָאלרַאֿפ ןבָאה טַײל יד ןוא .ןטעב

 ןבָאה ןיבר ןוֿפ רעדירב יד ןוא ,טעברַא יד טקידנערַאֿפ ןבָאה םידימלּת יד ךיוא
 ,טעברַא עטקידנערַאֿפ יד ןוא םילּכ יד טלעטשרַאֿפ ןוא הכָאלמ יד טזָאלעגרעביא
 רעד ןוֿפ הכָאלמ רעד ןוֿפ קילבנָא םעד טימ תבש םעד ןרעטש וצ טשינ ידּכ
 ערעייז ןוא סיֿפ ערעייז ,טנעה ערעייז ןשַאװעג ןבָאה םידימלּת יד ןוא .סנכָאװ
 ןוא ,ףיוה ןיא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,רעסַאװ טימ ןגירק יד ןיא רעמינּפ
 ןוא .ןעלטנַאמ עטנקירטעגסיוא ןוא טנעשַאוועג ערעייז ןיא ןוטעגרעביא ךיז ןבָאה
 רענעמ יד טימ רעטסעווש ענַײז ןוא .ןיבר ןוֿפ רעדירב יד ןוטעג ךיוא ןבָאה ױזַא
 -ַאב וצ ידּכ ,רעדניק ערעייז טכַארבעגטימ ןבָאה ןוא ,טָאטש ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז
 ןבָאה םידימלּת יד ןוא .שיט ןייא ַײב ןסע ֹוצ ןוא תבש ןטימ רעטומ יד ןסירג
 ןוא ,בוטש ןיא דרע רעד ףיוא רעטערב טגיילעג ןבָאה ןוא ,ןשיט יד טכירעגרָאֿפ
 עכלעוו ,רעבַײװ יד טימ ןיבר ןוֿפ רעטומ יד ןוא .ןידס ַא טימ טקעדַאב ייז ןבָאה
 ןוא רָאה ערעייז טמעקרַאֿפ ,רעמינּפ ערעייז ןשַאװעג ןבָאה ,ןעוועג טרָאד ןענַײז
 . "בָא ןּפמָאל יד טײרבעגרָאֿפ ןוא ןעמונעג ןבָאה ןוא ,תבש-ידגב ןיא ךיז ןוטעגנָא
 רעמ סָאװ טימ סיורג רעייז ןעוועג הוצמ יד זיא סע טערָאװ ,לייא טימ ייז ןסָאגעג
 ןזָאלב-רֿפוש סָאד טרעהעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא .תבש םעד ןטכַײלַאב וצ ןּפמָאל

 רעטומ יד ןוא ,ןּפמָאל יד ןדנוצעגנָא ייז ןבָאה ױזַא ,לָאמ ןטייווצ םוצ ךַאד-לוש ןוֿפ

 טצנַארקַאב טָאה ןוא רעמייב-ןטריבלײא ןוֿפ רעטעלב ןוא ןעמולב ןעמונעג טָאה

 טרָאד ןוֿפ טָאה ןוא רעמַאק ריא ןיא טלַײאעג טָאה יז ןוא ,שיט ריא ןוא בוטש ריא
 ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןַײוװ-לטייט טימ שַאלֿפ-סיבריק ַא טכַארבעגסױרַא
 ןענַײז סע ואוו ,ןיבר ןרַאֿפ שיט ןֿפױא טלעטשעג סע ןוא ,סוּכ ַא טימ ,שודיק ןרַאֿפ
 .טלעטשעגסיוא תבש ןוֿפ תולח יד ןעוועג ןיוש
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 ןטירד םוצ ןזָאלב-רֿפוש סָאד טרעהרעד ןעמ טָאה ,טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד

 ןֿפױא ןסיורד ןיא ךיז טלעטשעג ןוא םידימלּת ענַײז ןעמונעג יבר רעד טָאה .לָאמ

 ,ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןרעטש עטשרע יד ןעוו ןוא .ןעוועג תבש-לבקמ טָאה ןוא ףיוה

 ,"ןמא;, טרעֿפטנעעג םיא ןבָאה עלַא ןוא ,טנוװָא ןוֿפ "עמש, םעד טגָאזעג רע טָאה

 -לייא טימ ןעוועג ןטכױלַאב זיא סָאװ ,בוטש ןיא ןטערטעגגַײרַא ןענַײז רימ ןוא

 םעד ןיא יבר ןַײמ ןוא ,ןגיײװצ-ןטריבלייא ןוא ןעמולב טימ טצנַארקַאב ןוא ןּפמָאל

 ןוֿפ ךאלמ ַא יו ןעמולב יד ןיא ןוא טכיל םעד ןיא טנַיײשעג טָאה דיילק ןסַײװ

 טימ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,םיכָאלמ יד טסירגַאב טָאה רע יו םעדכָאנ .טָאג

 טצעזעגקעװַא יז טָאה ןוא רעטומ ןַײז ןעמונעג רע טָאה ,ןַײרַא בוטש ןיא םיא

 ןוז ןרעטלע םעד ,רעטלע רעייז טיול -- רעדירב יד ןוא טַײז ןַײז יב ןָאנביױא

 ןַײז טיול ןדעי םידימלּת יד ךיוא ױזַא ןוא .ךָאנרעד -- ןרעגנַיי םעד ןוא רעִירֿפ

 ןרעטסעווש יד ןוֿפ רעדניק יד רָאנ .רענעמ ערעייז טימ ןרעטסעווש יד ןוא ,רעטלע

 םעד ןעמונעג טָאה ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע .ךיז םורַא ןטלַאהעג רע טָאה

 ןעקנורטעג ןוא תבש םעד ןעוועג שדקמ טָאה ןוא טנַאה ןַײז ןיא ןַײוװו טימ סוּכ

 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,רעדניק יד ןעקנירט וצ ןבעגעג טָאה רע ןוא ,ןַײװ םעד ןוֿפ

 ןעקנורטעג ןבָאה רימ ןוא ."ןמא, טרעֿפטנעעגּפָא עלַא ןבָאה רימ ןוא ,םיא םורָא

 ןבָאה ױזַא ןוא ,ןשַאװעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .סוּכ סניבר ןוֿפ רעדנ'ק יד ךָאנ

 זיא סע יוװ ,טיורב ןכעלגעט ןוֿפ טעבעג סָאד טגָאזעג טָאה רע ןוא .ןוטעג ךיוא רימ

 יד ןשיוצ טשרע םוצ טלייטעצ סע טָאה רע ןוא ,ןסע רעדעי ַײב ןעוועג גהנמ ןַײז

 רעדירב ענַײז ןוא םידימלּת ענַײז ךָאנרעד ,רעטומ רעד ןבעגעג ךָאנרעד ,רעדניק

 .רעטסעווש ןוא

 טול רענייא רעדעי ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ,רימ ןוא

 לָאז רעדעי סיורג רעייז הוצמ יד זיא סע לַײװ ,ןיבר םעד טנידַאב ךָאנ ייר רעד

 ןַײז טָאה יבר רעד ןוא .רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז יו רעמ ךָאנ ,ןענידַאב ןיבר ןַײז

 טָאה טשרע םוצ .שיט ןֿפיױא ןסע סָאד ןבעגעגֿפױא ןבָאה רימ ןוא .טנידַאב רעטומ

 ןעמ לַײװ ,ּפָאט םענעדרע ןיא רעגניֿפ ערעייז ןקעטשנַײרַא רעדניק יד טזָאלעג רע

 -עטלע יד רַא פ ןסע וצ רעדניק ערענעלק יד טשרע םוצ טיג ןעמ זַא ,ךיז טריֿפ

 רעדעי ךָאנרעד ןוא ,רעגניֿפ ענַײז ןוטעגנַײרַא יבר רעד טָאה ךָאנרעד ןוא .ער

 .ךָאנ ןרָאי יד טיול ,ייר רעד ןיא זדנוא ןוֿפ רענייא

 ,רערעדנַא רעד ןוא זַײּפש ןייא ןשיווצ םיליהּת םיקוסּפ ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא

 ךיירֿפ סיורג ןוא ,טשטַײטעגסױא טֿפיױש יד זדנוא רַאֿפ טָאה יבר רעזדנוא ןוא

 סָאד טָאה סָאװ ,גיוא סָאד ןעוועג זיא ךעלקילג .שיט םַײב טשרעהעג טרָאד טָאה

 -ניק עריא ןשיװצ טציז רעטומ יד יװ ,ןעזעג ןוא טקוקעג כָאה ךיא ןעוו ןוא .ןעזעג

 -ֿפיוא זיא בוטש יד ןוא ,תבש ןוֿפ טייקיטכיל רעד טימ ןענערב ןּפמָאל יד ןוא ,רעד

 ,שיט ןרעביא טבעווש טָאג ןוֿפ טסַײג רעד ןוא טקעדעג זיא שיט רעד ןוא ,טמַארעג

 םעד ריא ףיוא טנעיילעג ךיא בָאה --- ,טדערעג טֿפירש רעד ןוֿפ טָאה ןעמ לַײװ

 ,"!היוללה החמש םינבה םא; :קוסּפ

 ,ףיוה ןֿפױא ןיבר םַײב טקיטכענעג םידימלּת עלַא רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןיא
 טימ ןעמַאזוצ עלַא טלָאװעג ןבָאה רימ לַײװ ,טנָאקעג טָאה רע ואוו רענייא רעדעי

 סע לַײװ ,ןײגֿפױא תסנּכה תיב ןיא ,ירֿפ רעד ןיא תבש ,סנגרָאמוצ ןיבר רעזדנוא
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 סע ןוא ,ךלמ ַא וצ ןכילגעג זיא יבר ַא ."ךלמ תרדה םע בורב; :קוסּפ ןיא טייטש
 יגעוו ןַײז ףיוא םיא ןטײלגַאב םידימלּת עניײז ןעוו ,ןיבר ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ זיא

 "זייה עלַא ןוֿפ .תסנּכה תיב ןיא טרעדעֿפעג ךיז רימ ןבָאה ירֿפ ץנַאג סנגרָאמוצ

 תיב סָאד ואוו ,טרָא ןכיוה ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױרַא ןוא ןעמוקעגסױרַא ןעמ זיא ךעל

 ,טָאטש ןוֿפ ךעלזַײה עלַא ןוֿפ ןעזעגסױרַא טָאה ןעמ סעכלעוו ,ןענַאטשעג זיא תסנּכה

 יבר רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא םערָאװ ,ןעוועג לוֿפ ןיוש זיא תסנּכה תיב סָאד

 ַא לָאז רע זַא ,טרַאװעג ןבָאה ייז ןוא ,טעבעג םוצ ןעמוק ןלעוו םידימלּת יד טימ

 טנַאװ חרזמ רעד ףיוא .ןוטעג טעטש ערעדנַא ןיא סע טָאה רע יװ ,ןזייװַאב סנ

 עקילייה יד טייטש סע ואוו ,שדוק ןורָא ןוֿפ טייז רעד ףיוא ,דנַאטש ןכיוה ןֿפױא

 רעד ,ריעה-יֿבושח יד ןוא תסנּכה-שָאר רעד -- ןסעזעג עלַא ןיוש ןענַײז ,טֿפירש

 ."סיורַא טָאה סָאװ ,דרָאב רעסַײװ ַא טימ ןסקַאװַאב ,ןַאמ רעטלַא ןַא --- תסנּכה-שָאר

 רעד ןסעזעג זיא םיא ןוֿפ טַײז ןייא ןוֿפ ,דיילק קידתבש סַײװ ןַײז רעביא טרַאטשעג

 יד ןיא ןַאמ ַא ,טָאטש ןיא רעדניק עניילק יד ןוֿפ דמלמ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןזח

 עצרַאוװש ןַײז ןוא ,רָאה ליֿפ טימ ןסקַאװַאב ,ןעוועג רע זיא ןהּכ ַא ,ןרָאי עטסעב

 רעד ףיוא .םינהּכ יד ןוֿפ גהנמ ןטיול ןעוועג טּפינקעג ןוא טמעקעג זיא דרָאב

 יד --- ייז רעטניה .ןַאמרעגנוי ַא ךָאנ ,רעֿפלעהַאב ןַײז ,ןגס רעד -- טַײז רעטייווצ

 ,טליהעגמורַא םיתילט עטדיײלקַאב-תיציצ טימ ,תבשיידגב עסַײװ ןיא עלַא ,םינקז

 סָאד ,ןקוקסיורַא רעמינּפ יד ןוֿפ דרעב עסַײװ יד ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ןוֿפ

 ןוא עכַײר יד --- דנַאטש ןַײז טיול רעדעי ,לֹוש רעד רעביא טײרּפשרַאֿפ ,קלָאֿפ

 םורַא טַײל-עמערָא יז ןוא ,דומע םעד םורַא רעצעלּפ עטשרע יד ףיוא ענעעזעגנָא

 רעד ַײב ןַאמערָא ןַא יו, -- ?חתפב ינעכ; :ןבירשעג טייטש סע יוװ -- ,ריט רעד

 ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,םישנ-תרזע רעד וצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז רעבַײװ יד ."ריט

 עטלּפָאט ךרוד רענעמ יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא תועינצ תמחמ ,לוש רעד ןוֿפ טַײז ַא

 ןרעה ןלָאז ייז ידּכ ,ןעוועג ןעגנָאהרַאֿפ ןעגנַאהרָאֿפ עניד טימ ןענַײז עכלעוו ,ןלַײז

 עג ןַײז יו ,טלעטשעג ךיז טָאה יבר רעד .רענעמ יד ןעז טשינ ןוא טעבעג סָאד

 ,םיא רעטניה --- םידימלּת ענַײז --- רימ ןוא ,ריט רעד ַײב ,ןעוועג זיא טייהניואוו

 רעד טגערֿפעג טָאה ,םיללּפתמ טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא תסנּכח תיב סָאד ןעוו ןוא

 : תסנּכה-שָאר

 תילע טימ לָאז ןעמ ןכלעוו ,ןוגה חרוא ןַא טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא יצ ---

 ?ןַײז דבכמ הרוּתה

 :טרעֿפטנעעג ןבָאה םיללפתמ יד ןוֿפ לייט ןוא

 - חכוז טָאה סָאװ ,ףסוי ןב עושי 'ר ןַײרַא טָאטש ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא סע --

 -דוביּכ ןַײז וצ םייקמ ידּכ ןעמוקעג זיא רע ;ןרעװ וצ לארׂשי ןיא יבר ַא ןעוועג

 ,םידימלת ענַײז טימ תסנּכה תיב ןיא ךיז טניֿפעג רע .םא

 : טגָאזעג תסנּכה-שָאר רעד טָאה ױזַא

 !ןַײז תבש םעד רַאֿפ רוביצ-חילש רעד לָאז ףסוי ןב עושי 'ר --

 רוביצ-חילש סלַא ןצימע טָאה ןעמ ןעוו ,לארׂשי ןיא ןעוועג זיא גהנמ ַא ןוא

 ןַײז ןזַײװַאב וצ טימרעד ידּכ ,ןגָאזּפָא לָאמ ירד טֿפרָאדַאב ךיז רע טָאה ,טבַאמעג

 טשרע ןוא ,לאדׂשי רַאֿפ רוביצ-חילש רעד ןַײז וצ יוַאר טשינ זיא רע זַא ,תווינע

 רעזדנוא רעבָא .תסנּכה-שָאר ןוֿפ טָאבעג סָאד ןגלָאֿפ רע ףרַאד לָאמ ןטרעֿפ םוצ

 טרעדָאֿפעגֿפױא םיא טָאה תסנּכה-שָאר רעד יו ױזַא .ןוטעג טשינ סָאד טָאה יבר
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 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז רע טָאה ױזַא ,ןַײז וצ רוביצ-חילש רעד
 ַא ,תילט ַא ןיא טלקיװעגמורַא ךיז טָאה רע .ןעוועג זיא דומע רעד ואוו ,רעמעלעב
 : הליֿפּת יד לוק ךיוה ַא טימ ןגָאז וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,טכַאמעג הכרב

 -ַאשַאב ןוא טכיל ןוֿפ רעֿפַאשַאב ,טלעוו רעד ןוֿפ ךלמ ,טָאג ,וטסיב טביולעג;

 ,"! םעלַא ןוֿפ רעֿפעש ,םולש ןוֿפ רעגנערב ,שינרעטצניֿפ ןוֿפ רעֿפ
 טימ רעמינּפ ערעייז טקעדַאב ןוא ןעינק יד ףיוא ןלַאֿפעג זיא קלָאֿפ סָאד ןוא

 ,םיתילט יד

 טשטנעב רוביצ-החילש רעד ואוו ,עלעטש רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא
 : טֿפַארק סיורג טימ רעטרעוװ יד טגָאזעג יבר רעד טָאה ,תבש םעד

 גינעק טסיב וד לַײװ ,ןדירֿפ ןסיורג ןקיבײא םעד טימ קלָאֿפ ןַײד קנעשַאב;
 ...?םולש ןוֿפ טשריֿפ ןוא

 עסיורג ןוֿפ ןעוועג גחנמ רעד זיא'ס יוװ ןוא ,ןסירעגרעביא יבר רעד טָאה ָאד
 ןעוו ,ןעוועג זיא סע זַא ןוא ,טגָאזעג הליֿפת ענעגייא ןַײז ןיילַא רע טָאה ,םייבר
 טרעהעג ייז ןבָאה יוזַא ,טעכבעג ַא רַאֿפ טגָאז רע טָאװ ,טרעהעגסיוא עלַא ןבָאה ייז
 ,טַײצלָאמ רעדעי רַאֿפ טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ ,ןַאמערָא ןוֿפ טעבעג סָאד
 ןֿפ טעבעג סָאד ויא טעבעג סָאד/ :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא
 .טנָאזעגכַאנ סע ןנָאה ייז ןוא ,! טוג זיא סע ןוא ןַאמערָא

 ןוא ,םישנ-תרזע ןיא ןעיורֿפ יד ןשיווצ ןענַאטשעג זיא ןיבר ןוֿפ רעטומ יד ןוא
 רעד רַאֿפ טעב רע יװ ,טֿפַארק סיורג טימ לוק סגוז ריא טרעהרעד טָאה יז ןעוו
 ןבָאה ןעיורֿפ יד ןוא ,ץלָאטש ןוא דײרֿפ ליֿפ טימ ןרָאװעג לוֿפ יז זיא ױזַא ,הדע

 -עגסיורַא טכורֿפ עקיזָאד יד טָאה סָאװ ,ךיוב ןַײד וצ זיא ליואוו, :טגָאזעג ריא וצ
 '! ןעיורֿפ יד ןשיווצ עטשטנעבעג וד ,ןבעג

 .טזָאלרַאֿפ ,ןגס ןוא ןזח ןוֿפ ,תסנּכה-שָאר ןוֿפ טײלגַאב ,יבר רעד טָאה דלַאב
 ףיוא ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז ייז ןוא ,ייז רעטניה טַײל עטלַא יד ןוא ,רעמעלעב םעד
 ,שדוק-ןורַא רעד טנַאװ רעד ןיא טרעיומעגנַײא ןעוועג זיא סע ואוו ,ךעלגיטש יד
 .ןעוועג זיא סע ןוא .ןורָא ןוֿפ הרוּת-רֿפס סָאד ןעמונעגסיױרַא טָאה יבר רעד ןוא
 ,תילט ןַײז ןיא טליהעגנַײא ,ןורָא םַיַיב ךעלּפערט יד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע יו
 -עגסיוא רע טָאה -- ,קלָאֿפ ןוֿפ פעק יד רעביא הרות-רֿפס סָאד ןבױהעגֿפױא ןוא
 -ייז ףיוא ןלַאֿפעג זיא קלָאֿפ עצנַאג טָאד ןוא ,יניס גרַאב ןֿפױא וניבר השמ יװ ןעז
 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעייג ייז יו --- ,תולעמה-ריש יד ןעגנוזעג ןוא ןעלנק ערע

 -רֿפס יד טָאה ,ןגס ןוא ןזח ןוֿפ ,תסנּכה:-שָאר ןוֿפ גנוטיײלגַאב ןיא ,יבר רעד ןוא
 סָאװ ,הרדס רעד וצ ןלָאר יד טלקיװעגּפָא ןוא רעמעלעב ןֿפױא טכַארבעג הרוּת
 יד הרוּת רעד וצ ןַײז וצ הלוע ןֿפורעגֿפױא ןבָאה ייז ןוא .ךָאו יד ןעגנַאגעג זיא
 רעד ןוֿפ ןזעלעגרָאֿפ טינשּפָא ןַײז טָאה רענייא רעדעי :טָאטש רעד ןוֿפ םידבכנ
 ,םלוע ןרַאֿפ ןעוועג םגרתמ סע טָאה םגרתמ רעד ןוא ,טֿפירש רעקילייה

 וצ ןֿפורעגֿפױא ןרָאװעג זיא יבר רעזדנוא ןוא ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע ןוא
 -טגרָאֿפ טינשּפָא ןַײז ךיוא רע טָאה ױזַא ,ריטֿפמ ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,הרוּת רעד
 טָאה ױזַא ,ןזעל וצ טינשּפָא םעד טקידנעעג טָאה רע יו ןוא ,חוּכ סיורג טימ ןזעל
 ןזיוװעגנָא םיא טָאה ןוא םיִאיֿבנ יד ןוֿפ הליגמ יד טלקיװעגֿפױא ןגס רעד םיא
 .תבש םעד רַאֿפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,איֿפנ םעד ןוֿפ טינשּפָא םעד ףיוא
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 -רעביא יז טָאה ןוא םיאיֿבנ יד ןוֿפ עלָאר יד ןעמונעג טָאה יבר רעזדנוא רעבָא
 ןַײז ןָא טגָאז רע ואוו ,היעשי איֿבנ ןוֿפ עלעטש יד טלקיװעגֿפױא ןוא ,טקורעג
 -עגֿפױא רע טָאה ,תילט ןַײז ןיא טלקיװעגנַײא ןוא .חישמ ןוֿפ הרוׂשב יד קלָאֿפ

 :הרוֿבג סיורג טימ טנעײלעגסױרַא ןוא ּפעק סנעמעלַא רעביא טֿפירש יד ןביוה

 -נָא הרוׂשב יד טבלַאזעג ךימ טָאה רע לַײװ ,רימ ףיוא טור טָאג ןוֿפ טסַיײג רעד;
 ,רעצרעה ענעכָארבעג יד ןלייה וצ טקישעג ךימ טָאה רע .,טַײל-עמערָא יד ןגָאזוצ
 " ...לײרֿפ ענעגנַאֿפעג יד ןֿפור

 -יצעג רע טָאה ױזַא ,רעטרעוו יד טרעהעג טָאה תסנּכה-שָאר רעד ןעוו רעבָא
 :טגָאזעג טָאה רע ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ,בַײל ץנַאג ןַײז רעביא טרעט

 ןוא .ןרעדנַא ןַא רָאנ ,הרוטֿפה רעד וצ טנַײה רימ ןענעייל איֿבנ םעד טשינ --
 -עג זיא סָאװ ,הרוטֿפה רעד ןוֿפ ןענעייל וצ טרָא םעד ףיוא טלטַײטעגנָא טָאה רע
 -רַאֿפ סע טָאה ןוא רֿפס סָאד ןעמונעג טָאה יבר רעזדנוא רעבָא .ךָאװ יד ןעגנַאג
 טגָאזעג רעטַײװ טָאה רע ןוא ,ןגס ןוֿפ טנַאה רעד ןיא ןבעגעגרעביא סע ןוא טכַאמ
 :היעשי ןיא טייטש סע יװ ,ןחישמ ןוֿפ הרוׂשב רעד ןוֿפ הּפ-לעב

 ןוֿפ רָאי ַא ןֿפורוצסױא ,ענעדנובעג יד ןעַײרֿפַאב וצ טקישעג ךימ טָאה רע;
 סיורג ַא ןעזרעד טָאה ,שינרעטצניֿפ ןיא טייג סָאװ ,קלָאֿפ סָאד .טָאג וצ ןליוו
 ...?טכיל

 ןענַײז םינקז עלַא ןוא ןגס רעד ןוא ןזח רעד ןוא תסנּכה-שָאר רעד רעבָא
 ךיז ןבָאה ייז ןוא ,רעטרעוו ענַײז רַאֿפ ךיז ןקָארשרעד ןוא ןרָאװעג ךיילב רעייז
 | :טגָאזעג ןוא ןעגנורדעגוצ םיא וצ

 וטסניימ ןעמעוו ףיוא ןוא טסגָאז וד סָאװ ,רעטרעוו ַא רַאֿפ סָאד ןענַײז סָאװ ---
 -ירב ענַײד ןוא ,רעטומ ןַײד זיא םירמ ןוא ףסוי ןוֿפ ןוז רעד טשינ וטסיב ?סע

 רעטרעוו יד וטסעטכיר ןעמעוו ףיוא ? זדנוא טימ ןציז רעטסעווש ענַײד ןוא רעד
 ?ייז טימ וטסניימ סָאװ ןוא

 ַא טימ ןֿפורעגסיױא ןוא דייר ערעייז וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז טָאה רע רעבָא
 :לוק קרַאטש ןוא ךיוה

 ןסיוו וצ ידּכ ,עטנרעלעג יד ןוֿפ ןושל ַא ןבעגעג רימ טָאה הוהי רַאה רעד --
 רעיוא ןַײמ טכַאמעגֿפױא טָאה הוהי רַאה רעד .ןדער וצ ןדימ םעד וצ טרָאװ ַא
 ךיא .ןגיוצעגקירוצ טשינ ךימ בָאה ךיא ןוא טקינעּפשרעדיװ טשינ בָאה ךיא ןוא
 סיוא ןסַײר סָאװ ,יד וצ ןקַאב ענַײמ ןוא סרעגעלש יד וצ ןקור ןַײמ ןבעגעג בָאה
 רעד רעבָא .ןעַײּפשנָא ןוא דנַאש ןוֿפ ןטלַאהַאב טשינ ךיא בָאה םינּפ ןַײמ ,דרָאב יד
 -ירעד ,ןרָאװעג טמעשרַאֿפ טשינ ךיא ןיב רעבירעד ,ןֿפלעה רימ טעװ הוהי רַאה
 ךיא זַא ,סייוו ךיא ןוא ,ןייטש ןקרַאטש ַא יװ םינּפ ןַײמ טכַאמעג ךיא בָאה רעב
 ,ןרעוו טמעשרַאֿפ טשינ .לעוו

 ;קלָאֿפ םוצ ןרָאצ סיורג טימ ןֿפורעג טָאה תסנכה-שאר רעד ןוא
 !טָאג טרעטסעל רע םערָאװ ,ןענַאד ןוֿפ סיױרַא םיא טיצ --
 -עג טָאה ןוא ,קָארשרעד ןוא טניוטשרעד ןבילבעג זיא קלָאֿפ סָאד רעבָא

 ןעועג זיא םינּפ ןַײז םערָאװ .םינּפ סניבר םעד ףיוא המיא סיורג טימ טקוק
 יו ,קרַאטש ןעוועג זיא לוק ןַײז ןוא ,ןוז ַא יו ןטכיולעג סע טָאה ךָאד ןוא ךיילב
 ענַײז ןוא ,ּפָארַא לָאט םעד ןיא גרַאב םעד ןוֿפ טייג סָאװ ,רענוד ַא ןוֿפ לוק סָאד
 רענייא טגָאזעג טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא .טייקנייש ןוא ןח טימ ןעוועג ןענַײז רעטרעוו
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 םיא טָאה רעוו ,ףסוי ןוֿפ ןוז רעד ךָאד זיא סָאד; :גנורעדנואוורַאֿפ טימ ןרעדנַא םוצ

 "?טֿפירש רעד ןוֿפ ױזַא ןדער וצ טנרעלעג
 :טגָאזעג ייז וצ ןוא ייז ןשיווצ ןעמוקעג זיא הנוי-רב ןועמש ןוא
 "רֿפּכ ןוֿפ טַײל יד וצ ןוטעג טָאה רע סָאװ ,טרעהעג טשינ ןעד ריא טָאה --

 -סייג עטכעלש ,טכַאמעג קידוועעז עדנילב ,טלייהעג עקנַארק טָאה רע יװ ,םוחנ

 ןיא ןוטעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טרעהעג טשינ ןעד ריא טָאה ןוא ?ןבירטרַאֿפ רעט
 רע זַא ,םיא ףיוא ןדער טַײל יד סָאװ ,טרעהעג טשינ ןעד ריא טָאה ןוא ?םיענ
 וצ ךָאד טייג .רעצרעה עטּפָאטשרַאֿפ טָאה ריא רָאנ ?לארׂשי ןיא רעקילייה ַא זיא
 ןַײז ןיא זיא ףליה רעַײא םערָאװ ,טנעה יד םיא וצ סיוא טקערטש ןוא םיא וצ

 !טנַאה
 ןוֿפ ןרָאװעג ןקָארשרעד ןוא םינּפ ןַײז ןעזעג ןבָאה סָאװ ,ייז ןוֿפ עקינייא ןוא

 ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןלַאֿפעג ןענַײז ,לוק ןַײז
 -רֿפכ ןיא טסָאה וד סָאװ ,םיסינ יד זדנוא זַײװַאב !זדנוא ףלעה ,יבר; :ןֿפורעג
 סָאד רימ ףיוא טשינ ןעד ריא טָאה;, :טרעֿפטנעעג ייז טָאה רע רעבָא "ףוטעג םוחנ
 זיא סע -- ךַײא גָאז ךיא רָאװ יו !!ןיילַא ריד ףלעה אֿפור :טנעיילעג לשמ

 לארׂשי ןיא ןעוועג ןענַײז תונמלא ליֿפ ,דנַאל םענעגייא םעד ןיא איבנ ןייק ָאטשינ
 יײרד למיה ןיא סנקלָאװ יד ןטלַאהעגֿפױא טָאה רע ןעוו ,והילא ןוֿפ געט יד ןיא
 והילא ןוא ,דנַאל ןיא רעגנוה סיורג ַא ןעוועג זיא סע ןוא םישדח סקעז טימ רָאי
 זיא סָאװ ,םיֿפרצ ןייק רָאנ ,ייז ןוֿפ רענייא וצ וליֿפַא טקישעג ןרָאװעג טשינ זיא
 געט יד ןיא ןעוועג ןענַײז םיערוצמ ליֿפ ןוא .הנמלא ןַא בַייו ַא וצ ןודיצ ןיא
 "!ימראה ןמענ רָאנ ,טקיניירעג םענייק טשינ טָאה רע ןוא ,איבנה והילא ןוֿפ

 ַא ןרָאװעג רעדורעג סיורג ַא טרָאד זיא ױזַא ,טרעהרעד סָאד ןבָאה ייז יו
 םיא ןבָאה ייז ןוא ,דייר עקיזָאד יד רעביא ןעמונעגמורַא ייז טָאה סעּכ רעסיורג
 -עגמורַא םיא ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ,רימ רָאנ .ןקידיײלַאב ןוא ןגָאלש טלָאװעג

 סָאד טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא .ןוט סטכעלש ןייק םיא טזָאלעג טשינ ןוא טלגניר
 ,גנורעדורֿפױא סיורג ןיא םיללּפתמ יד טזָאלעגרעביא ןוא תסנכה תיב

 ןַײז םיהַא רעטומ ןַײז וצ ןעמוקעג זיא ױזַא ,ךָאנרעד ןעוועג זיא סע ןוא
 ,טָאטש ןיא טניואוועג ןבָאה עכלעוו ,רענעמ ערעייז טימ ןרעטסעוװש יד ,החּפשמ
 ןענָאק טציא רימ ןלעוװ יױזַא יוו; :טגָאזעג ןוא םיא ףיוא טגירקעג ןבָאה ןוא
 וצ גנע ןבעל רעזדנוא ןעמוקעג וטסיב ?טַײל יד רַאֿפ ןגיוא ערעזדנוא ןבײהֿפױא
 ,סטכעלש םעד רעביא ןַײז הסנרּפ-חּפקמ זדנוא ייז ןלעוו טציא ?טָאטש ןיא ןכַאמ
 עג ןבָאה רעדירב ענַײז ןוֿפ לייט ַא ךיוא ןוא ,"ייז ףיוא טדערעג טסָאה וד סָאװ
 ;ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,םיא ףיוא רעמינּפ ערעטצניֿפ ןגָארט
 זיא רעטומ יד רָאנ "!זדנוא ןיא ןַײז םקונ טציא ךיז ןלעוו ןשטנעמ-טָאטש יד,
 ,טבירטַאב ןעוועג זיא ץרַאה ריא וליֿפַא ןעו ;ןוז ןטימ לקניוו ַא ןיא ןסעזעג
 יז רָאנ .טנַײה תבש ןעוועג זיא סע לַײװ ,רעצ ןייק טזָאלעגוצ טשינ ךיז יז טָאה
 :ןֹוז םוצ טגָאזעג טָאה

 !ןַײז רעטיהּפָא ןַײד לָאז טָאג ,דניק ןַײמ ,ריד ףיוא גנַאב רימ טוט סע --
 למיה ןֿפױא ךיז טָאה ןרעטש רעטשרע רעד ןוא ,ןרָאװעג טנוװָא זיא סע ןעוו ןוא

 :טגָאזעג טָאה ןוא םידימלּת ענַײז ןעמונעגֿפױנוצ יבר רעד טָאה ױזַא ,ןזיװַאב
 ! םוחנ-רֿפּכ ןייק ןײגֿפױא רימָאל ,טמוק ,ייז ןוֿפ רוטּפ ךיא ןיב טציא --
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 :טגערֿפעג ןבָאה ערעדנַא ןוא

 ?טָאטש ןיא ןקיטכענרעביא טשינ ןעד וטסליוו --

 ;טגָאזעג טָאה רע ןוא

 ,הער היח ַא ןוֿפ רעגרע זיא ,רעדניק עריא טקיצרַאֿפ סָאװ ,טָאטש ַא --
 ,סיֿפ ערעזדנוא ןוֿפ ביוטש ריא ןשַאוּפָא רימָאל

 ןדיײשוצּפָא ריא ןוֿפ תושר ןעמענ וצ רעטומ ןַײז וצ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ןוא
 ;טגָאזעג טָאה ןוא טנייוועג טָאה יז ,דיילק ןַײז טּפַאכעגנָא יז סָאה ױזַא ,ךיז

 סע ךעלרעֿפעג יוװ ,ךיא עז טציא ,ןייג ןזָאל טשינ ךיד לעװ ךיא ,דניק ןַײמ ---
 .ןבעל ןַײד רַאֿפ ארומ בָאה ךיא !טסייג וד ןכלעוו ףיוא ,געוו רעד זיא

 :טגָאזעג טָאה רע רעבָא

 טָאה גנַאג רעד ןוא למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ טגיילעגסיוא זיא געוו רעד --
 ןַײד ןוֿפ טכיזעג סָאד ןעז טשינ רעירֿפ רעבָא טסלָאז וד .ןבױהעגנָא ןיוש ךיז
 ,טכיירגרעד ןַײז טעװ ליצ רעד זיב ,ןוז

 ןיא רעטומ ןַײז טזָאלרַאֿפ ןוא ,ןייוועג ןיא רעטומ ןַײז טזָאלעג טָאה רע ןוא
 ןסיורד ןיא ןיוש ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .םיא ךָאנ --- רימ ןוא ,בוטש
 סרעטומ ןַײז טרעהרעד רימ ןכָאה ױזַא ,טכַאנ רעד ןוֿפ טייקליטש רעד ןיא ןעוועג
 ;טרעֿפטנעעגּפָא ריא טָאה רע ןוא "...!יקונת ,יקונת; :םיא ךָאנ ןֿפורכָאנ לוק
 *, , .ןימא .. .ימא;

 טרעהעג רימ ןבכָאה ױזַא ,געוו ןֿפױא טַײװ ןעוועג ןיוש ןענַײז רימ ןעוו ןוא
 ןעוו ןוא .ןעמוקעג טָאטש רעד ןוֿפ זדנוא ךָאנ ןענַײז סָאװ ,זדנוא רעטניה טירט
 ,בקעי ןעוועג סע זיא ױזַא ,טייג סע רעװ ,ןעז וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ
 ;טגערֿפעג םיא טָאה יבר רעד ןוא .ןיבר ןוֿפ רעדורב רעד

 ?ָאד וטסוט סָאװ ,רעדורב ןַײמ ,ֿבקעי --
 ;טרעֿפטנעעג ֿבקעי םיא טָאה
 ,טירט ענַײד ךָאנ ייג ךיא --
 ;טגָאזעג יבר רעד םיא טָאה ױזַא
 ,ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא טַײצ ןַײד .קירוצ םוא ךיד רעק ,ֿבקעי --
 ךיז ןוא זדלַאה ןֿפױא ןרעדנַא םעד רענייא ןלַאֿפעג ןענַײז רעדירב יד ןוא

 ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא ,םײהַא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ֿבקעי ןוא .טשוקעג
 ,רעטַײװ געוו רעזדנוא

1 

 -ירֿפ ןטימ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןוא ,טכַאנ יד ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז רימ
 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ןוא .סרעברַאֿפ ןוֿפ טָאטש יד ,לדגמ ןייק ןגרָאמ
 רעזדנוא רעכלעוו ןוֿפ ,ױרֿפ יד --- םירמ ןזיװעגנָא זדנוא טָאה סע סָאװ ,זיוה ַא
 ןוא .טרָא םעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא זיא יז םערָאװ ,ןבירטרַאֿפ תוחור יד טָאה יבר
 ןעמ טָאה טרָאד םערָאװ ,ןשטנעמ טימ טצעזַאב לוֿפ ןוא ךַײר ןעוועג זיא טָאטש יד
 -עג טָאה ןעמ לַאג סנעמעוו ןוֿפ ,ןיזלח טסייה סָאװ ,שיֿפ-לשומ םעד ןענוֿפעג םי ןיא
 ןעגנערב וצ ןביוט ןגיוצרעד ןשטנעמ יד טרָאד ןבָאה ךיוא ,ברַאֿפ-תלכת יד ןגיוצ
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 טקעלֿפַאב טָאטש יד רעבירעד זיא -- שדקמ תיב ןוֿפ חבזמ ןֿפױא תונברק סלַא

 ןוא .ןביוט יד ןוֿפ סנטָאש יד טימ ןוא תלכת םעד ןוֿפ ברַאֿפ רעד טימ ןעוועג

 ,םימכח ידימלּת יד ןציז סע ואוו ,שרדמ תיב ןיא ןסעזעג טרָאד זיא יבר רעד

 ןוֿפ ליֿפ ךיוא ןוא ,םידימלּת ענַײז ,זדנוא ןשיוװצ הרוּת ןַײז טײרּפשרַאֿפ טָאה ןוא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םימכח-ידימלּת יד ןוא .ןרעה םיא ןעמוקעג ןענַײז טַײל-טָאטש יד

 ,םיא ףיוא טגָאזעג ןוא רעטרעוו ענַײז טמירעג ןבָאה ,הרות ןַײז וצ טרעהעגוצ

 ,ןציז וצ טרָאד ןלעֿפעג םיא זיא סע ןוא .לרעּפ טימ טיש סָאװ ,ליומ ַא טָאה רע זַא

 רעד טָאה רעדנואוו ןייק רעמ .ןבעגעגּפָא דוֿבּכ סיורג זדנוא ןבָאה טַײל יד םערָאװ

 ,ןזיװַאב טשינ טָאטש רעד ןיא יבר

 ףיש ַא ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא ,ןלױֿפַאב יבר רעד טָאה םורָא געט עכעלטע ןיא

 טכַארבעג טָאה ןועמש ןוא .םוחנ-רֿפכ ןייק לדגמ ןוֿפ ןרָאֿפעגּפָא ןענַײז רימ ןוא

 -םעדיוֿב סָאד טניואווַאב טָאה רע ןוא ,רעגיווש ןַײז ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןיבר םעד

 ,םיא רַאֿפ טיירגעגוצ טָאה יז סָאװ ,לביטש

 ,הנחוי ,םיענ טָאטש רעד ןוֿפ ןעיורֿפ יד ןעמוקעג ךיוא ןענַײז םוחנירֿפּכ ןיא

 ןוֿפ יױרֿפ א ןעוועג זיא הנחוי ןוא .הנשוש ןוא ,ןטמַאַאב סעסודרוה ןוֿפ בַײװ סָאד

 טלעג ריא ןעמונעג טָאה יז ןוא ,תואלחנ טגָאמרַאֿפ ךיוא טָאה יז ןוא ,ןַאמ ןכַײר ַא

 ידֹּכ ,טיורב טֿפיוקעג רַאֿפרעד ןבָאה רימ ןוא ,הּפוק רעד ןיא ןבעגעגנַײרַא ןוא

 -וש ןוא יז ןוא ,ןיבר םעד םורַא ךיז ןעלמַאז עכלעוו ,טַײלעמערָא יד ןזַײּפש וצ

 ערעדנַא יד טימ ןוא ןועמש ןוֿפ רעגיווש רעד טימ ןטֿפָאהַאב ךיז ןבָאה הנש

 םעד טגרָאזַאב ןבָאה ןוא ,ןיבר םַײב ןעוועג טרָאד ןענַײז עכלעוו ,תוינקדצ םישנ

 יז ןוא .ןקיטיונ םעלַא טימ דניזעגזיוה עצנַאג סָאד ןוא םידימלּת ענַײז טימ ןיבר

 ,טַײלעמערָא יד רַאֿפ טעװַארּפ יבר רעד סָאװ ,תודועס יד ןגעוו טגרָאזעג ךיוא ןבָאה

 -עגּפָא ךיז טָאה ,לדגמ ןוֿפ בייוו סָאד ,םירמ רָאנ .םיא ַײב העושי ַא ןכוז ןעמוק סָאװ

 ערעדנַא יד יוװ טֿפַאשטריװ רעד טימ ןבעגעגּפָא טשינ ךיז טָאה יז ,ייז ןוֿפ טלייט

 טָאה יז .ןײלַא ןיבר םעד ןַײז וצ שמשמ טעמדיוועג ךיז טָאה יז טרעַײנ ,רעבַײװ

 ענַײז טבלַאזעג טָאה יז עכלעוו טימ ,ןלייא יד ןטיהעג טָאה יז ןוא דיילק ןַײז ןשַאוװעג

 ךיז ןעמוקעג לביטש-ךַאד ןַײז ןיא זיא יבר רעד ןעוו ,טנוװָא ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא .סיֿפ

 סע ןעוו ,דסח ןוֿפ ןהעש יד ןיא ,גָאטַײב הדוֿבע רעקילייה ןַײז ןוֿפ ןעורּפָא

 םיא רַאֿפ ליד םעד ףיוא ןלַאֿפ יז טגעלֿפ ,ןיבר ןֿפױא רשוּכח-תעש רעד ןעמוקעג זיא

 יז זיא טסַײג רעקיליײיה ַא ןוא ,ליומ ריא ןוֿפ טצעזעג טָאה םיוש ַא ,תוקֿבד סיורג ןיא

 ,זדנוא רעבָא .ןעוועג תאבנמ ןיבר ןרַאֿפ זַאטסקע סיורג ןיא טָאה יז ןוא ,ןלַאֿפַאב

 טשינ זיא ,טֿפירש רעד ןיא טנעקעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םידימלּת יד ןוֿפ יד

 ,רעבַיײװ עמורֿפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ סיוא ךיז טלייט םירמ יד סָאװ ,ךַאז יד ןלעֿפעג

 סָאװ ,ףיורעד ךיוא יוװ ,גנוריֿפ ריא ףיוא ךיז ןשיװצ טלמרומעג ןבָאה רימ ןוא

 .עקידניז ןוֿפ הרֿבח רעד ןיא ןיבר םעד טגנערב יז

 ענַײז ןוֿפ לייט ַא וצ זיא ןיבר רעזדנוא ןוֿפ טכיזעג סָאד זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ

 ,יערדנַא ךיוא יוװ ,ןטסטנעלק םעד .ךימ .ןטכענרעייא ןוא ןטכענ יו טשינ םידימלּת

 רעמ לָאמַא סָאװ ךיז טָאה רע ןוא ,ךיז ןוֿפ טרעטַײװרעד רע טָאה יאנק ןועמש ןוא

 טימ ֿבקעי ןוא יערדנַא ןוֿפ רעדורב םעד ,הנויירב ןועמש וצ טרעטנענרעד

 ןוא .ןיבר םַײב ןעגנַאגעגסיױא-ןא-ןַײא ןענַײז ייז ;ןידבז רעדירב יד ,ןנחוי

 יז טָאה ןוא ,לביטש ןַײז ןיא ייז טימ טכַאמרַאֿפ לָאמ טֿפָא ךיז טָאה יבר רעד
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 ןבָאה םידימלּת ערעדנַא יד ןוא ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,ןכַאז טגָאזעג
 .ײז ףיוא טגירקעג ןוא ןעוועג אנקמ ייז

 -רַאֿפ ַא יוװ ןעוועג זיא רע ,עקיביולג-סיורג יד ןוֿפ ןעוועג זיא הנוי-רב ןועמש
 .לביטש סניבר ןוֿפ ריט רעד רעטניה אמיחרו יליחדב ןענַאטשעג זיא רע .רעטביל
 ןענַײז סָאװ ,םיאיבנ ןוא םיכאלמ ןוֿפ תולוק טרעה רע זַא ,טביילגעג טָאה רע

 העושי יד זַא ,טביילגעג רע טָאה ,ידבז רעדירב יד יו .בוטש ןיא ןיבר ןטימ
 ןוא הנומא יד רָאנ םערָאװ .םימימת ןוא עקידנסיוומוא יד ךרוד ןעמוק רָאנ טעוו
 יד ,םימש תוכלמ םוצ ריט יד ףיוא טנֿפע סָאװ ,לסילש רעד זיא המכח יד טשינ
 ,ןֿפיש ליֿפ טַאהעג ןבָאה ייז .טַײל עכַײר ןוא עקרַאטש ןעוועג ןענַײז ידבז רעדירב
 ,ןיבר ןוֿפ ןַײז וצ טנעָאנ ידּכ ,רעטומ רעייז ןוֿפ ןֿפיש יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז ןוא
 -ָאװ ,דימלּת רעטבילעג סניבר רעד ןעוועג זיא ,רעדורב רערעטלע רעד ,ֿבקעי
 יװ רעמ ךָאנ רשֿפא ןוא .ןועמש יו ,ןביולג ןיא קרַאטש ןעוועג זיא ֿבקעי םער
 טלָאװעג ןבָאה רימ ןוא תרנּכ םי םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז טלמונַא ןוא .רע
 םַײב ןעוװעג טשינ זיא ףיש ןייק ןוא ,טַײז רעטייווצ רעד ףיוא ןרָאֿפרעבירַא
 :ןיבר םוצ טגָאזעג ֿבקעי טָאה ױזַא ,גערב

 השמ יוװ ,םי םעד ןטלַאּפש ךָאד וטסנָאק ,טסליוװ וד ןעוו ,רערעל ןוא יבר --

 ןוא ,םירצמ ןוֿפ סױרַא ןענַײז ןדִיי יד ןעוו ,ןוטעג טַײצ ןַײז ןיא סע טָאה וניבר
 .שינעקירט רעד ךרוד ןײגכרודַא ןענָאק ןלעוװ רימ

 :טרעֿפטנעעג םיא טָאה יבר רעד ןוא

 ןייק םערָאװ ,ןוטעג סע ךיא טלָאװ ,ןיילַא ריד טימ ןעוועג ךיא טלָאװ ---
 ערעדנַא יד ןוֿפ ןביולגמוא רעד רעבָא ;ןביולג ןרַאֿפ ָאטשינ זיא העינמ םוש
 .סע טרעטש

 טשינ ביילג ךיא זַא ןעזעג טָאה רע לַײוװ ,ךימ סָאד רע טָאה טניימעג ןוא
 ןיבר םעד טָאה רע ןוא ,סיֿפ ענַײז יב ןסעזעג קידנעטש זיא ֿבקעי ןוא .ןירעד ןיא
 ןוא ןעלסקַא ענַײז טימ ןעוועג זיא ,רעדורב ןַײז ,ןנחוי ןוא .ןועמש יוװ טנידַאב
 רע טָאה לוק ַא ןוא ,רובג ַא ןעוועג זיא רע ,עלַא ןוֿפ רעכעה ןוא רעטיירב ךייה
 םערָאװ ,קלָאֿפ ןטסָארּפ םוצ טזָאלעגוצ ןעוועג זיא רע ןוא ,זיר ַא יו טַאהעג

 ירד ענַײז ףיוא םינמיס ןבעגעג טָאה יבר רעד .ייז ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע

 ןכלעוו ףיוא ,זלעֿפ רעד זיא סָאד, :טגָאזעג רע טָאה ןענועמש ףיוא :םידימלּת
 זיא ןנחוי ןוא ,ןָא ךיז ןעל ךיא ןכלעוו ףיוא ,ןקעטש רעד זיא בקעי ,ייטש ךיא
 ",,.!ףור ךיא ןכלעוו ךרוד ,רֿפוש רעד

 -סױרַא ןנחוי זיא ױזַא ,םוחנ-רֿפּכ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענַײז רימ ןעוו ןוא
 -קרַאמ יד ףיוא ןוא ,סרעשיֿפ יד ןציז סע ואוו ,םי ןוֿפ ןטרָאב םוצ ןעגנַאגעג
 -ןַײרַא ףעד זיא סָאװ ,ןביוט יד ןוֿפ רעיוט ןיא ךיז טצעזעגקעוַא ןוא ,רעצעלּפ
 רעכעלרעדנואוו רעד; : קלָאֿפ ןכַאֿפניײא םוצ ןֿפורעג טָאה ןוא ,טָאטש רעד ןיא גנַאג
 "!ףליה ןָאנ קיטשרוד ןענַײז סָאװ ,עלַא ריא ,רעהַא טמוק ,טָאטש ןיא ָאד זיא ןַאמ

 ױזַא ,טָאטש ןיא קירוצ זיא יבר רעד זַא ,טרעהעג טָאה קלָאֿפ סָאד יו ןוא
 ,זיוה סנועמש ןוֿפ גנַאגנַײא ןלָאמש םוצ ןסַאמ יד טרַאשעג רעדיוו ךיז ןבָאה
 יד טקצרױטשעגסיוא ןבָאה ייז ןוא .םיא וצ ןײגנַײרַא טלָאװעג ןבָאה עלַא ןוא
 טָאה יצר רעד יװ ןוא "זדנוא ףלעה יבר; :ןֿפורעג ןבָאה ןוא םיא ךַאנ טנעה
 תוחוּכ ענַײז ךיז ןבָאה ױזַא ,םורַא םיא ןעלגניר סָאװ ,ןסַאמ עקיטשרוד יד ןעזעג
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 ,טסורב ַא יוװ ןרָאװעג זיא רע .םיא ףיוא טורעג טָאה שדוקה חור רעד ןוא טַײנַאב

 .תומחנ ןוא תועושי טימ לארׂשי ןָא טגייז סָאװ

 טײלגַאב ןעװעג זיא ןוא ,תיציצ טימ דיילק סַײװ ןַײז ןוטעגנָא טָאה רע

 טָאה ןוא םלוע ןקיטשרוד םוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע .םידימלּת ענַײז ןוֿפ

 ןקיטכיל ןַײז ןיא ןעזעג םיא ןבָאה ייז יו ןוא ,ייז וצ טנעה ענַײז טקערטשעגסיוא

 וצ םיא רַאֿפ ןֿפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ױזַא ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ טײלגַאב ,דיילק

 ,לארׂשי ןיא רעקיליײה; :ןֿפורעג ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא ןוא סיֿפ יד

 :טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא -- ?!זדנוא ףלעה

 טשינ טרעוו סע זיב ,למיה ןוֿפ ּפָארַא רעַירֿפ טשינ טרעדינ תונמחר סָאד --

 ,ןטנוא ןוֿפ טרעדָאֿפעגֿפױא
 ןוא ענעגָאלשרעד יד טסיירטעג ןוא ייז ןשיוצ ןטָארטעגנַײרַא זיא רע ןוא

 ,דניז יד ןעוועג לחומ ןוא עקנַארק יד טלייהעג

 "נָא ןוא טנרעלעג ,ןַאמ רעקידוֿבּכב ַא ןעוועג זיא םוחנ-רֿפּכ טָאטש רעד ןיא
 רעד ואוו ,תסנּכה תיב ןוֿפ שאר רעד ןעוועג זיא רע םערָאװ ,טָאטש ןיא ןעעזעג

 ןףיבר ןיא טביילגעג טָאה רע ןוא ,להק ןרַאֿפ תבש ןדעי טנשרדעג טָאה יבר

 םיא טָאה ןוא סיֿפ ענַײז רַאֿפ ןלַאֿפעג זיא ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעג זיא רע ןוא
 ,רעטכָאט עקיצנייא ןַײז םערָאװ ,ןַײרַא זיוה ןַײז ןיא ןעמוק לָאז רע זַא ,ןטעבעג
 םעד טָאה קלָאֿפ סָאד רעבָא ןברַאטש םַײב טלַאה ,רָאי ףלעווצ ןוֿפ לדיימ ַא

 טשינ טָאה רע ןוא ,רעיומ ַא יו ןסָאלשעגנַײא םיא טָאה ןוא טלגנירעגמורַא ןיבר
 ןֿפױלוצנָא טמוק ,ױזַא ךָאנ טדער רע יװ ןוא .ייז ןשיווצ ןוֿפ ןיײגסױרַא טנַאקעג
 ;תסנּכה-תיב ןוֿפ שאר םוצ טגָאזעג טָאה ןוא ,לוש רעד ןוֿפ שאר םעד ןוֿפ ןַאמ ַא

 .ןַײז וצ חירטמ סָאװ רעמ טשינ טסָאה ,ןברָאטשעג זיא רעטכָאט ןַײד --

 !ןיבר םעד
 :טגָאזעג רע טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה יבר רעד ןעוו רעבָא
 .ןֿפלעה ריד טעװ הנומא יד ןוא ,רָאנ ביילג טרעַײנ ,ארומ ןייק טשינ בָאה ---

 רע ןוא ,תסנּכה תיב ןוֿפ שאר םוצ ןַײרַא בוטש ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןוא
 ,ןועמש : םידימלּת ַײרד ענַײז טרעַײנ ,טזָאלעגנַײרַא טשינ ךיז טימ םענייק טָאה
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,דניק ןוֿפ רעטומ רעד טימ רעטָאֿפ םעד ןוא ןנחוי ןוא ֿבקעי

 ןוא --- ,זיולב טֿפָאלש יז ,ןברָאטשעג טשינ זיא דניק סָאד ,טשינ טנייוו --
 !ףיוא ךיד בייה ,הדלי -- :טגָאזעג ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא יז טָאה רע

 זדנוא ןוֿפ ענייא יװ ןעוועג זיא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה דניק סָאד ןוא
 טלמרומעג ןבָאה ,ַיײברעד ןעוועג טשינ ןענַײז סָאװ ,ןיבר ןוֿפ םידימלת יד ,רימ
 יבר רעד ןעוו ,יײברעד ןַײז וצ היכז יד טשינ רימ ןבָאה סָאװרַאֿפ, :ךיז ןשיווצ
 ןענועמש ןעוועג אנקמ ןוא טַאהעג סורדרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא -- ??סנ ןַײז טוט
 .ךיז וצ ןעוועג ֿברקמ טָאה יבר רעד עכלעוו ,ידֿבז רעדירב יד ןוא

 -וצ זיא יבר רעזדנוא :ױזַא ןעוועג זיא יבר רעזדנוא ןוֿפ ץכעריֿפ סָאד ןוא
 ,בקעי ןוא ןועמש .םידימלּת עטבילַאב ייווצ ענַײז סָאװ ,לֿפיש ַא טימ ןרָאֿפעג
 טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא ,תרנּכ םי םַײב טָאטש ַא ןוֿפ גערב ַא וצ ,טריֿפעג ןבָאה
 לֿפיש ןוֿפ ייז וצ טדערעג טָאה יבר רעזדנוא ןוא ,גערב ןֿפױא טלמַאזעג ךיז
 טגרעלעג ייז רע טָאה ןשינעכַײלג ןוא םילשמ ךרוד .דייר עגולק ליֿפ ּפָארַא

 -- טָאג ןוֿפ תוכלמ סָאד, .םימש תוכלמ ןוֿפ לוע םעד רעטנוא ןעמוקוצרעטנורַא
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 רעד ןיא ןעמיוז טֿפרַאװ סָאװ ,שטנעמ ַא וצ ןכילגעג זיא -- טגָאזעג רע טָאה

 רעד ןיא ףיוא טייטש רע -- טכַאנַײב ךיז ןֿפָאלשרעביא ןכָאנ ןוא ,ןַײרַא דרע

 ןילַא דרע יד םערָאװ .ןוֿפרעד טשינ טסייוו רע ןוא ,טילב ץכעייז סָאד ןוא ,ירֿפ

 ןשינעכַײלג עכלעזַא ךָאנ ןוא ."זָארג ריא ןוא טכורֿפ ריא ךיז ןוֿפ סױרַא טיצ

 ןֿפיט םעד ןענַאטשרַאֿפ ןוא טרעהעג סע טָאה רעגולק רעד .טלייצרעד רע טָאה

 ,לשמ םענייש םעד טימ ץרַאה סָאד ןגיוצעג רע טָאה ןטסָארּפ םעד ןוא ,ןוֿפרעד ןיימ

 טַאהעג ןיוש טָאה סַאּפיטנַא סודרוה םערָאװ ,טדערעג טשינ רע טָאה לשמ ַא ןָא

 ןוא ,םיא רַאֿפ טַאהעג ארומ רעייז טָאה רע ןוא ,ןיבר רעזדנוא ןגעוו טרעהעג

 ןיבר רעזדנוא ףיוא טגָאזעג טָאה קלָאֿפ סָאד לַײװ ,ןעז טלָאװעג םיא טָאה רע

 ,גנוטסעֿפ ןַײז ןיא ןּפעק טזָאלעג טָאה סודרוה סָאװ ,ליבטמה ןנחוי זיא רע זַא

 זיא יױזַא יו; :טגָאזעג ןוא ןקָארשעג ץרַאה ןיא ךיז טָאה סַאּפיטנַא סודרוה ןוא

 םימכח יד ךיוא ןוא "?טּפעקעג בָאה ךיא ןעמעוו ,רעד ןבעל ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ,ףיוא טשינ ךיז טריֿפ רע סָאװ ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ ןעוועג ןדירֿפוצ טשינ ןענַײז

 ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד וליֿפַא ןוא ,ןריֿפֿפױא ךיז ףרַאדַאב םכח דימלּת ַא יוװ

 ןנחוי ןוֿפ ןגעוו יד ןיא טשינ טייג רע סָאװ ,רעבירעד םיא ףיוא ןעוועג רהרהמ ןבָאה

 ליֿפ ןבָאה ךיוא .ןטסַאֿפ ןוא שֿפנ סָאד ןקינַײּפ ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,ליבטמה

 זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז לַײװ ,םיא ףיוא ןעוועג רהרהמ םיסכנ-ילעב ,םיּתב-ילעב

 .טעברַא רעייז ןוֿפ םוי-יריכש יד טעשטומעלַאב רע

 יוזַא ,גערב םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה םירטוש יד ןעוװ ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ,לֿפיש ןיא םיא טימ ןעװעג קידנעטש ןענַײז עכלעוו ,ֿבקעי ןוא ןועמש ןבָאה

 ןוא ,רעסַאװ ןיא ןגָאלש וצ סרעדור יד געלש עקרַאטש טימ ןביוהעגנָא ךיײלג

 םיא םירטוש יד ןבָאה ןטרָאד סָאװ ,םי ןוֿפ ץרַאה ןיא טריֿפעגּפָא ןיבר רעזדנוא

 טגָאמרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,ידֿבז ינב יד ןבָאה ךיוא .ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ ןיוש

 ךָאנ ןַײרַא םי ןיא טריֿפעגּפָא ייז ןוא קלָאֿפ ליֿפ יז ףיוא ןעמונעגֿפױא ,ןֿפיש ליֿפ

 סָאװ ,זַײּפש ןוא טיורב ןֿפיש יד ףיוא טײרגעגנָא ןבָאה רימ ןוא ,ןיבר רעזדנוא

 םישנ ערעדנַא ןוא הנחוי בַײװ סָאד סָאװ ,טלעג סָאד רַאֿפ טֿפױקעגנָא ןבָאה רימ

 -עגניײרַא הּפוק רעודנוא ןיא ןבָאה ,ןיבר ןיא טביילגעג ןבָאה עכלעוו ,תוינקדצ

 -עגוצ ךעלֿפיש יד ףיוא ןענַײז םיא רעטניה קלָאֿפ םעד טימ יבר רעד ןוא .טגייל

 הדיצ תיב ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא ,תרנּכ םי ןוֿפ ביײהנָא םַײב גערב ַא וצ ןעמואווש

 רימ ןענַײז טרָאד ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ רעל זיא סָאװ ,גערב ןרעדנַא ןַא וצ רעדָא

 יד ףיוא גערב ןרעביא ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה עלַא רימ ןוא ,ןגיטשעגסיוא עלַא

 רעדָא ןַײרַא הֿברוח ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא רימ ןענַײז לָאמ לייט .רעדלעֿפ ענירג

 .גערב ןֿפױא טרָאד ןסקַאװ סָאװ ,רענטרעגנַײװ יד ןשיווצ ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רימ
 ןיא טצעזעג ךיז טָאה יבר רעד ןוא .געט-רעמוז ןעוועג ןענַײז געט יד םערָאװ
 ןוֿפ ןגעוו יד טנרעלעג ייז ןוא ,טיורב ייז טימ ןכָארבעג טָאה ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ןטימ
 -עג ייז טָאה רע .םימש תוכלמ ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד ייז רַאֿפ ןעוועג רׂשבמ ןוא ,טָאג
 הכוז ןלָאז ייז ןוא טלעוו ענעי ןענעשרי וצ ידּכ ,ןוט וצ ןבָאה ייז סָאװ ,טנרעל
 ןקנַארק ַא טלייהעג רע טָאה לָאמַא ןוא .םימש תוכלמ םעד ןיא קלח ַא ןבָאה וצ ןַײז

 יד טקיאורַאב טָאה רע .טנַאה ןַײז ןוֿפ גנורירַאב ַא טימ רעדָא רעצכעטַײרק טימ

 יד ןעוועג לחומ ןוא ענעלַאֿפעג יד טסיירטעג ןוא רעטימעג עטמערוטשעגֿפױא
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 זיא רע ןוא ,םיא וצ ןטֿפָאהַאב ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא .,עקידניז ןוֿפ דניז

 ,המשנ ןייא ןוא בַײל ןייא וצ ייז טימ ןרָאװעג

 טקרַאטשעג ךיז טָאה ןיבר רעזדנוא ןיא הנוי-רב ןועמש ןוֿפ הנומא יד ןוא

 ,סָאד ןָאט וצ תלוכיב זיא יבר דעזדנוא זַא ,טביילגעג טָאה רע .רעמ לָאמַא סָאװ

 םיא ןענַײז ןתושר יד זַא ,ןוטעג טשינ םיא רַאֿפ טָאה םדו רׂשַב םוש ןייק סָאװ

 תוחור רעביא ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ רעביא רָאנ טשינ טנַאה ןַײז ןיא ןבעגעגרעביא

 ןוא .ןתוחילש ענַײז ןריֿפוצסױא טיירג ןעייטש םיכאלמ יד ןוא ,ןטנעמעלע ןוא

 טשינ טָאה זדנוא ןוֿפ רענייק סָאװ ,רעדליב ןעזעג ןוא ןעמיטש טרעהעג טָאה רע

 טזָאלעגרעביא ןיילַא ןיבר רעזדנוא ןכָאה רימ :יֹוזַא ןעשעג זיא לָאמ ןייא ןוא .ןעזעג

 ןענַײז רימ .תודיחיב ןַײז ללּפתמ ליוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע לַײװ ,גערב ןֿפױא

 םיא ךָאנ רעטעּפש טלָאזעג ןבָאה רימ ,ןַײרַא םי ןיא ךעלֿפיש יד טימ ןרָאֿפעגּפָא

 ןיא טליהעגנַײא ךיז טָאה םי רעד ,ןרָאװעג טכַאנרַאֿפ זיא לַײװרעד .ןעמוקקירוצ

 טָאה ןקלָאװ רעד .םיא רעביא טכידעג טגיילעג ךיז טָאה סָאװ ,יוט ןוֿפ ןקלָאװ ַא

 ןוא למיה זַא ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע ןוא ,למיה ןוֿפ טכיל סָאד טלעטשרַאֿפ

 ,שֿפנ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ןטֿפַאהַאב ךיז ןוא ןרָאװעג טבעװעגנעמַאזוצ ןענַײז דרע

 קע םעד ןעזעג טשינ ןבָאה רימ זַא ,טלעו רעד רעביא ןרָאװעג זיא רעטצניֿפ ןוא

 יז .שינעטכידעג רעד ןיא טּפַאטעג ןבָאה סרעדור ערעזדנוא .ףיש רעזדנוא ןוֿפ

 ךיז רימָאל ,טמוק, :טגָאזעג ןבָאה ,לֿפיש סָאד טריֿפעג ןבָאה עכלעוו ,ידֿבז ינב

 סע םערָאװ ,טזָאלרַאֿפ רערעל רעזדנוא ןבָאה רימ ואוו ,גערב םוצ ןרעקקירוצ

 ערעדנַא יד ןוא הנוי-רב ןועמש ןוא .?טנקלָאװרַאֿפ זיא למיה רעד ,טעּפש טרעוו

 ןגעוו טגרָאזַאב ןעוועג עלַא ןענַײז רימ ןוא ,ףיש רעד ןיא ןעוועג ןענַײז םידימלּת

 ןרעה גנילצולּפ רעבָא .טכיזעג ןַײז טרעדנעעג טָאה םי רעד םערָאװ ,ןיבר רעזדנוא

 רימ "!טעז ןוא טקוק, :טסגנַא סיורג טימ סיוא טֿפור הנוי-רב ןועמש יװ ,רימ

 טלעטשרַאֿפ ץלַא טָאה שינרעטצניֿפ יד רעבָא ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא טקוקעג ןבָאה

 רימ ןוא ,ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןעגנָאהעג טלָאװ ץענ עטכידעג ַא יוװ ,זדנוא רַאֿפ

 ַא ןיא ךיז ןטלָאװ רימ יו ,זדנוא םורַא שינעטכידעג רָאנ ,ןעזעג טשינרָאג ןבָאה

 -- "!גָאז ?וטסעז סָאװ ,הנוי-רב, :ןטסגנַא ןיא ןגערֿפ רימ ןוא .ןריולרַאֿפ ןקלָאװ

 -רַאֿפ טָאה סָאװ ,ןקלָאװ-יוט ןטכידעג םעד ףיוא ןזיוועג טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא

 ןָא טליֿפ רע יוװ ,ןיבר ןַײמ עז ךיא; :ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא ,טלעוו חטש םעד טקעד

 ענַײז טימ ןוא ,ןַײרַא למיה ןיא טכיירגרעד ּפָאק ןַײז ,טלעוו רעד ןוֿפ ללח םעד

 סיֿפ ענַײז טימ ייז טרירַאב רע ! םי ןוֿפ ןלעװ יד רעביא רע טזַײרּפש סיֿפ עטעקַאנ

 ןטערט םיא ןזָאל ןוא םיא רעטנוא ףָאש עקינעטרעטנוא יוװ ךיז ןגייל ייז ןוא

 טכַאנ רעֿפיט רעד ןיא ןכָאטשעגנַײא ןגיוא ערעזדנוא ןבָאה רימ ."!ךיז רעביא

 ,זדנוא רעביא לָאטש ןוֿפ רעצנַאּפ ַא יו ןגעלעג זיא שינרעטצניֿפ יד רעבָא ,ןַײרַא

 סהנוי-רב טרעהעג ןבָאה רימ רָאנ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןעזעג טשינ ןבָאה רימ ןוא

 רַאֿפ סױרָאֿפ טייג רע ,טייג רע; ?ןֿפור ןייא ןיא ץלַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,לוק

 זיא טָאג ןוֿפ דחּפ רעד םערָאװ ,דייר ענַײז ןיא טכיילגעג ןבָאה רימ ןוא ?!זדנוא

 ,..זדנוא רעביא ןלַאֿפעג

 יד טימ ןרָאֿפעגסױרַא זיא יבר רעזדנוא ןוא ,גָאט ַא ןעוועג זיא סע ןוא

 ,ןעוועג זיא טייהניואוועג ןַײז יו ,גערב ַא וצ םי ןרעביא קלָאֿפ ליֿפ ןוא םידימלּת

 ייז ןוא .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג זיא סע .טיורב ייז טימ ןכערב וצ ידּכ
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 יײז ןשיװצ ןוא ,םידימלּת יד ןוֿפ עקינייא ןוא .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענַײז
 רימ יוװ ןוא .םילּכ יד ןטיה םייה רעד ןיא ןבילבעגרעביא ןענַײז ,הדוהי ,ךיא ךיוא
 םידימלּת יד טימ יבר רעד ןוא םי רעד ךיז טרעטצניֿפ סע זַא ,ןעזעג ןבָאה
 ,ןטרַאװּפָא ייז םי ןוֿפ גערב םוצ סױרַא רימ ןענַײז ,קירוצ םוא טשינ ךיז ןרעק
 ןוא ,ןלעװ יד רעביא ןכָאק וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םערוטש רעסיורג ַא םערָאװ
 -ֿפיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא .סעּכ ןוֿפ רעטיר טימ ןגָאלש וצ ןביוהעגנָא ייז טָאה רע
 -צרַאװש רעד ןוֿפ .ןבילבעג ןייטש ןענַײז ןוא גרעב יו שער סיורג טימ ןביוהעג
 ןוֿפ םורבעג עטכעלש סָאד גערב ןֿפױא טרעהרעד רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןוֿפ טייק
 -לַאװ עסיורג יד יװ ןרעדנַא ןֿפױא רענייא ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,ןלעװ יד
 ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא .ןקע ערעייז טימ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,שיֿפ

 רעבַײװ יד .םידימלּת יד טימ ןיבר ןוֿפ לרוג םעד רעביא טסגנַא רַאֿפ ןעגנַאגעצ
 ןבָאה עלַא רימ ןוא ,גערב םוצ רעזַײה יד ןוֿפ ןּפמָאל יד טכַארבעגסױרַא ןבָאה
 טרעה ןעמ ןוא טשינרָאג טעז ןעמ רָאנ ,ןֿפיש יד ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד טרַאװעגּפָא
 רימ ןרעהרעד לָאמַא טימ .םי ןוֿפ רעזייבעג עקידנזיורב סָאד טרעַײנ ,טשינרָאג
 ןוא -- ?!זדנוא ףלעה ,אנעשוה; :סױרַא טכַאנ רעד ןוֿפ ןֿפור ןעמיטש עכעלשטנעמ
 עדליוו יד ןוֿפ פעק יד טלָאװ דרעװש ַא יװ ,ליטש ץלַא טרעװו לָאמ ןייא טימ

 סױרַא טמיווש טכַאנ רעד ןוֿפ .טגײלעגקעװַא קיאור ייז ןוא טקַאהעגּפָא ןלעוו
 רעד ףיש רעד ןוֿפ סיױרַא טזַײרּפש דיילק ןסַײוװ ןַײז ןיא קיאור ,ףיש יד םי ןֿפױא
 ףיוא ןסירעצ רעדיילק ערעייז ,ידֿבז ןב ֿבקעי ןוא הנוי-רב ןועמש םיא ךָאנ ,יבר
 דרעב ערעייז ,טרעביושעצ רָאה ערעייז ,םערוטש ןוֿפ ןלַײֿפ יד ןוֿפ בַײל רעייז
 -עגסיוא טימ ןועמש ןוא .רעסַאװ טימ סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ ןסָאגַאב ,ןֿפרָאװעצ
 ןרעטַאלֿפ סָאד ןרעה רימ ןוא ,זדנוא וצ טגָאז ןגיוא עקידרעַײֿפ ןוא טנעה עטקערטש
 !ודנוא טימ ןוטעג טָאה טָאג סָאװ ,טעז ןוא טרעה;/ :לוק ןַײז ןיא ץרַאה ןַײז ןוֿפ
 רימ ןעוו ןוא ,ףיש רעזדנוא ףיוא ןרָאֿפעג ןענַײז רימ :ןעשעג זיא סנ סיורג ַא
 גנילצולּפ .ןכָארבעגסױא םערוטש רעסיורג ַא זיא ,םי ןטימ ןיא ןעוועג ןענַײז
 ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןלעװ עכיוה ןוֿפ רימ ןענַײז גנילצולּפ ,ןעמוקעג רע זיא
 יו ייז ןֿפרָאװעג ןוא ייז ןיא ןסעזעג ןענַײז תוחור ןוא םידש ,תוער-תויח ןוֿפ יו
 וצ זדנוא ףיוא טנעֿפעגֿפױא רעלַײמ יד ןבָאה ןלעװ יד ןוא .תחדק סיורג ןיא
 ןעװעטַאר זדנוא לָאז רע זַא ,ןיבר רעזדנוא ףיוא םורַא ךיז ןקוק רימ .ןעגנילשרַאֿפ
 םעד ףיוא קיאור טֿפָאלש יבר רעזדנוא ןעעז רימ ןוא ,תיחשמ ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ
 "וצ ךיז רע טָאה ,טעברַא רעקיליײה ןַײז ןוֿפ דימ .ףיש רעד ןוֿפ ןטרָאב

 -רַאֿפ דיילק ןוא ךוט טימ בַײל ןַײז ,טנַאה רעטכער ןַײז ףיוא ּפָאק ןַײז .טנעלעג

 סיורג ,ןָא עילַאװכ ַא טמוק ָאד רעבָא .םענַײז םעטָא םעד ןטיה רימ ןוא ,טקעד
 ,רױּפַאק ךיז טלעטש ףיש יד .קע ריא טימ ףיש יד ןָא טגָאלש ןוא ,ןתיול ַא יו
 ,ןלעװ יד ןוֿפ געלש יד רעטנוא ןצכערק רעטערב יד ,ןכָארבעצ זיא רעדור רעד
 -גוא טשינ וטסרעה ,יבר ,יבר, :ןֿפורעג ןבָאה רימ ןוא .ףיונוצ ייז ןכַארק דלַאב
 סָאװ ,קלָאֿפ םעד ףיוא תונמחר בָאה ?טסגנַא רעזדנוא טשינ וטסעז ,יירשעג רעזד
 טָאה רע *!סױרַא םי ןשימרוטש ַא ןיא ריד טימ זיא ןוא טירט ענַײד ךָאנ טגלָאֿפ
 י!טנעז ריא סָאװ ,"עקיביולגניילק, :קילב ןקידנכַאוװרעד ןַײז טימ טקוקעגנָא זדנוא
 טָאה ,טסַאג ןביל ןַײז ןלַאֿפַאב סָאװ ,טניה עטכעלש ענַײז ףיוא רַאה ַא יו ןוא --
 ּפעק יד ייז ןבָאה טניה עקינעטרעטנוא יו ןוא ,ןלעוו יד ףיוא ןגירשעגנָא רע
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 ןדִיי יד יו ןענַײז רימ .טגיילעג ךיז סיֿפ ענַײז רעטנוא ןוא דרע רעד וצ ןגיובעג
 ."םי םענעטלָאּפשעג םעד ךרודַא םירצמ ןיא

 רימ ןבָאה ,טלײצרַאֿפ זדנוא טָאה הנוי-רב סָאװ ,טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו
 סָאװ ,דסח םעד רַאֿפ רעטָאֿפ םעד טביולעג ןוא למיה םוצ טנעה יד ןבױהעגֿפױא
 .זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג זיא ןיבר ןוֿפ דחּפ רעד ןוא ,זדנוא טימ ןוטעג טָאה רע
 "רעה ערעייז ןענַײז ,עקיביולגניילק יד ןוֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,זדנוא ןוֿפ יד ןוא
 ןיבר רעזדנוא רַאֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ .קערש רַאֿפ ןרָאװעג ןעגנַאגעצ רעצ
 םוצ ןֿפרָאװעג ךיז סעװרָאב ןיא ןוא ּפעק יד טישַאב שַא טימ ,אמיחרו יליחדב
 -ניזעג ןבָאה רימ ,זדנוא וצ ייוו ,לאּרׂשי ןיא רעקילייה, :טגָאזעג ןוא סיֿפ סניבר
 טשינ זדנוא סױטשרַאֿפ ןוא לחומ זדנוא ַײז !ריד ןגעק רעצרעה ערעזדנוא ןיא טקיד
 "!טכיזעגנָא ןַיײד ןוֿפ

 :טגָאזעג טָאה ןוא סנקור ערעזדנוא ףיוא טנַאה ןַײז טגיילעג טָאה יבר רעד ןוא
 טרעַײנ ,ןבעגרַאֿפ ךַײא זיא דניז יד ,טסיירטעג טַײז ןוא ףיוא ךַײא טבייה ---

 ףביולג םעד ןייטשַײב טשינ טוט ךַאז ןייק םערָאװ ,טביילג
 טליֿפעגנָא ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא ןוא ,ןרָאװעג טסיירטעג ןענַײז רימ ןוא

 ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא .ןוחטב טימ ןרָאװעג
 סָאד טָאה סָאװ ,םעד וצ זיא ליואוו .ריט רעד רעטניה טייטש העושי יד --

 !טבעלרעד

 שיא הדוהי ,ךיא ןיב ,ןיבר רעייז ַיײב ןטעבעג הליחמ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןוא
 .ןעוועג ,תוירק
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 רעד ,ןנח סָאװ ,םילשורי ןוֿפ םיחילש יד ןעמוקעגנָא ןענַײז געט ענעי ןיא
 ןיבר רעזדנוא ןשרָאֿפוצסיױא ידּכ ,טקישעג טָאה ,םילודג םינהּכ יד ןוֿפ רעטסטלע
 ןיא ןירדהנס יד וצ ןעגנַאגרעד זיא סע םערָאװ .םיׂשעמ ענַײז ןשרָאֿפוצכָאנ ןוא
 סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנואוו יד ןגעװ ,ןיבר רעזדנוא ןגעו רעהעג סָאד םילשורי
 ןוא ,טײרּפשרַאֿפ רע סָאװ ,הֹרוּת עדמערֿפ יד ,טוט ףסוי ןב עושי יבר רעד
 טלָאװעג ייז ןבָאה -- ,הלבק רעד ןוֿפ חור ןיא טשינ זיא סָאװ ,גנוריֿפֿפױא ןַײז
 ,םיא ףיוא ןדער טַײל יד סָאװ ,ךַאז רעד ןיא ָאד סעּפע זיא סע יצ ןייגרעד

 רעד ןיא עטנרעלעג רעטיול ,ןביז ןעוועג זיא םיחילש יד ןוֿפ לָאצ יד ןוא
 ,טרָאװ סעדעי ןלייצ סָאװ יד ןוא ןשטייטסיוא ןענעק סָאװ יד ,טֿפירש

 ,םילשורי ןוֿפ טנעקעג בָאה ךיא ןכלעוו ,ןַאמ ַא ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ןוא
 ,רבח ןַײמ ןוא יבר ןַײמ ןעוועג זיא סָאד .ןעמָאנ ןַײז ןעוועג זיא ןומידקנ ןוא
 -עג טָאה רעכלעוו ,רעטכערעג ַא ןוא רעמורֿפ ַא ,העד ןייא ןיא רימ טימ ןַאמ ַא
 ןזיילסיוא ןוא גָאט ןדעי ןעמוק לָאז רע ,טָאג ןוֿפ ןטבלַאזעג םעד ףיוא טרַאװ

 ןעגנַאגעגקעװַא ןוא טרעדעֿפעג ךיז בָאה ,רַאה ןַײז ןוֿפ טכענק רעד ,ךיא ןוא .לארׂשי
 :טגָאזעג םיא בָאה ןוא ןומידקנ וצ

 !לארׂשי ןוֿפ ןקיליײה םעד ןָא טשינ ריר --
 ןוטעג טָאה יבר רעד סָאװ ,רעדנואוו עלַא ןוֿפ טלײצרַאֿפ םיא בָאה ךיא ןוא

 ךיוא םיא בָאה ךיא ןוא .טײרּפשרַאֿפ רע סָאװ ,הרוּת רעד ןוֿפ ןוא ,טנַײה זיב
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 ,תרצנ ןיא רעטומ ןַײז רימ וצ טדערעג טָאה סע סָאװ ,דייר יד ןוֿפ טױרטרַאֿפ

 איבנ רעד יו ,הדוהי ןיא זיא סָאװ ,תרֿפא ןיא םחל-תיב ןיא ןריובעג זיא רע זַא

 .טגָאזעג תואיבנ טָאה

 :טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,טרעהעג סָאד טָאה ןומידקנ יוװ ןוא

 ...!ךַאז רעד ןיא ןַײז סעּפע זומ סע --

 ןוֿפ טיוט םעד ךָאנ סָאװ ,ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןעמוקעג ךיוא ןענַײז סע ןוא

 ןבָאה ייז ןוא ךוטסַאּפ ַא ןָא ףָאש יד יװ טײרּפשרַאֿפ ןעוועג ייז ןענַײז יבר רעייז

 ,טגָאזעג תואיבנ טָאה ןנחוי יו ,ןעמוק טעװ סָאװ ,םעד ףיוא טרַאװעג

 ןַײמ ןוֿפ םיׂשעמ יד ןוֿפ טלײצרַאֿפ ייז בָאה ןוא ייז וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 םידימלּת יד ןוא ןומידקנ ןוא .טוט רע סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנואוו יד ןוֿפ ןוא ןיבר

 ןוא ,םייהעג ןיא בוטש סנועמש ןיא ןייג וצ טכַאנַײב ןעמוקעג ןענַײז ןנחוי ןוֿפ

 ...טכיזעג סניבר רעזדנוא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז ייז

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןומידקנ ןוא

 ,רעד סָאד וטסיב -- זַײװַאב ַא ,ןכייצ ַא זדנוא ביג ,טסיב וד רעוו זדנוא גָאז --

 ?טשינ רעדָא ןטרַאװ רימ ןעמעוו ףיוא

 ;טגָאזעג ןבָאה ןוא ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוא

 ,ריד וצ טקישעג זדנוא רע טָאה ,טבעלעג ךָאנ טָאה יבר רעזדנוא ןעוו ---

 ןטרַאװ רימ ןלָאז רעדָא ,סע וטסיב :ןעמָאנ ןַײז ןיא טגערֿפעג ךיד ןבָאה רימ ןוא

 ,ןנחוי טגָאז ןוא קירוצ טייג, :טגָאזעג זדנוא טסָאה וד ןוא -- ?ןרעדנַא ןַא ףיוא

 -עג טשינ טעװ רע ,שטנעמ רעד זיא טביולעג ןוא .טרעהעג טָאה ריא סָאװ

 ןבָאה רימ ןוא ןעגנַאגעגקירוצ ןענַײז רימ ןוא -- "!רימ ןיא ןרעו טלכיורטש

 ןַײז יו םעד ךָאנ ,ןסודרוה ךרוד ןטּפעקעג ַא ,טיוט ןיבר רעזדנוא ןענוֿפעג ןיוש

 -נָאלברַאֿפ יו ריד רַאֿפ טציא ןעייטש רימ ןוא .וצרעד טדערעגנָא םיא טָאה בַײװ

 ןנחוי עכלעוו ףיוא ,יד ןוֿפ ןגעוו ענַײד ןענַײז שרעדנַא םערָאװ ,ףָאש עטעשזד

 טָאה יבר רעזדנוא .ןעגנוריֿפֿפיױא ענַײד ןענַײז שרעדנַא ןוא ,טריֿפעג זדנוא טָאה

 םיסכומ ,םיאטוח טימ טסציז וד ןוא ,ףוג רעזדנוא ןייר ןטלַאה וצ טנרעלעג זדנוא

 ,טגָאזעג תואיֿבנ ןבָאה םיאיֿבנ יד ןכלעוו ףיוא ,רעד ךָאד טסיב !ןעױרֿפ עקידניז ןוא

 ןַײד ןגָארטרעדנַאנוֿפ ןוא תורֿפוש עסיורג יד טימ ןזָאלב רימ ןזָאל ױזַא --

 ךיז ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא ןבָאה ייז ןוא -- !לארׂשי ןיא הרוׂשב

 טימ טשינ זדנוא קינַײּפ ןוא טכענק ענַײד ףיוא תונמחר בָאה :םיא ַײב ןטעבעג

 ,טייהנסיוומוא

 רע ןוא ."ןיינ; טשינ ןוא "ָאי; טשינ טרעֿפטנעעג ייז טָאה יבר רעד רעבָא

 ;טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןוא ,םילשמ טימ ייז וצ טדערעג טָאה

 ןעמעוו וצ ןוא רוד םעד ןוֿפ ןשטנעמ יד ןכַײלג ךיא לָאז ןעמעוו וצ טציא --

 סַאג רעד ףיוא ןציז סָאװ ,רעדניק וצ ןכילגעג ןענַײז ַײז ?ןלעטש ייז ךיא לָאז

 ןוא טֿפײֿפעג ךַײא רַאֿפ ןבָאה רימ, :ןגָאז ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא ןֿפור ןוא

 -עג טשינ טָאה ריא ןוא טגָאלקעג ךַײא וצ ןבָאה רימ ,טצנַאטעג טשינ טָאה ריא

 שיײלֿפ ןייק ןסעגעג טשינ ןוא ןעמוקעג ךַײא וצ זיא ליבטמה ןנחוי םערָאװ .?טנייוו

 רעד ןוא ,דש ַא זיא רע -- טגָאזעג ריא טָאה ,ןַײװ ןייק ןעקנורטעג טשינ ןוא

 ַא זיא שטנעמ רעד ,טעז -- ריא טגָאז ,טקנירט ןוא טסע ןוא ןעמוקעג זיא םדא ןב
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 "עג טרעװ טֿפַאשגולק יד רעבָא .רעדניז ןוא םיסכומ ןוֿפ דנַײלרֿפ ַא ,אֿבוסו ללוז

 .רעדניק עריא עלַא ןוֿפ טקיטרַאֿפטכער

 ױזַא ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז ייז ןוא .טגָאזעג טשינ ייז וצ רע טָאה רעמ ןוא

 :טגָאזעג טָאה ןומידקנ ןוא .םיא וצ ןעמוקעג ןענַײז ייז יװ ,דנסיוומוא

 סָאװ ,ץעזעג סָאד רָאנ ,ןבילבעגרעביא רעמ טשינרָאג זדנוא זיא טציא --

 םערָאװ .ךיז ןטלַאה רימ רעכלעוו ןיא ,רונש יד זיא סָאד .טנעה ערעזדנוא ןיא זיא

 ןוא .ןיג רימ ןלעוו ריא ךָאנ ןוא ,טָאג ןוֿפ זדנוא וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא יז

 ןגיוא ענַײז ןיא קיטרַאֿפטכער זיא סע סָאװ ,סָאד ןוט לָאז טָאג

 סָאװ ,ןירדהנס יד ןוֿפ םיחילש יד טצעזעגסיוא ןעוועג ןענַײז סנגרָאמוצ ןוא

 ,טּפשמ םוצ ןיבר םעד ןֿפוועגֿפױא ןבָאה ייז ןוא ,םילשורי ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז

 יָא .םידימלּת ענַײז ןוֿפ גנוריֿפ רעד רעביא ןגָאז תודע ןוא ןעמוק לָאז רע זַא

 רַאֿפ םידימלת יד יוװ ,םידימלּת ענַײז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא יבר רעד םער

 ,ןיבר רעייז

 סָאװ ,הכשל רעד ןיא ,ןירדהנס יד ןוֿפ םיחילש יד ,טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 ;םילשורי ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז ירד .םוחנ-רֿפּכ ןיא תסנכה:-תיב םעד ַײב זיא

 םינהּכ יד ןוֿפ תֹּכ רעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,הדוהי ןוֿפ ןוז רעד ,רזעילא

 ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןומידקנ ןוֿפ ןוז רעד ןומידקנ ; םילודג

 ,לאעמשי ןוֿפ ןוז רעד ןתנ ןוא ,הרוסמ רעד ןוֿפ רעטיה רעד ןעוועג זיא רע ןוא ללה

 יז ןוא ,יאמש ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ,טֿפירש רעד ןיא קרַאטש ןעוועג זיא סָאװ

 ,םיענ טָאטש רעד ןוֿפ שורּפ רעד ןועמש ןעמוקעג זיא סע ןוא ,ןֿפורעג ןבָאה

 יד טַאהעג טָאה רע ןוא ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ רעבעגטסַאג רעד ןעוועג זיא רעכלעוו

 שאר רעד ןוא .דניז יד ןבעגרַאֿפ ןגעו ןיבר רעזדנוא טימ הקולחמ עטשרע

 ןוֿפ שאד ֿבשוי רעד ןעוועג זיא ,ןנח ןוֿפ ןוז רעד הדוהי 'ר ,תסנכה תיב ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ןזח רעד ןוא ,ןגס רעד ןוא ,טרָא ןוֿפ ןעועג זיא רע לַײװ ,ןיד תיב

 יד ןוֿפ תודע תיבג ןעמונעגּפָא ןבָאה ייז ןוא ,םיא ןבעל ןסעזעג ןענַײז לוש

 ןוֿפ לייט ןעמוקעג ןענַײז סע ןוא .ןיבר רעזדנוא ןוֿפ םיׂשעמ יד ןגעוו ןשטנעמ

 עושי ןיבר םעד ןעזעג ןבָאה רימ/ :טגָאזעג תודע ןבָאה ןוא טָאטש ןוֿפ טַײל יד

 -מורַא ןעזעג םיא ןבָאה רימ .שיט ןייא ַײב טַײל עקידניז יד טימ ןציז ףסוי ןב

 ךיז ןעניֿפעג םיא ןבעל ןוא ,םינלזג וצ ןכילגעג ןענַײז עכלעוו ,םיסכומ טימ ןייג

 עושי, :יבר רעזדנוא טגערֿפעג ןוא טקישעג ייז ןבָאה ."םש ןטכעלש ןוֿפ ןעיױרֿפ

 עכלעוו ,ןעױרֿפ ןוא םיסכומ ןוא עקידניז יד טימ םורַא וטסייג סָאװרַאֿפ ,ףסוי ןב

 טלייה אֿפור רעד; :רעֿפטנע ןַא טקישעג ייז טָאה רע ןוא --- ?"םש ןטכעלש ַא ןבָאה

 ןַײז ןעמונעגנָא טָאה ןיד :תיב סָאד ןוא ."עקנַארק טרעַײנ ,עטנוזעג ןייק טשינ

 םעד ןעזעג ןבָאה רימ; :טגָאזעג ןבָאה ןוא ערעדנַא ןעמוקעג ןענַײז סע ןוא .רעֿפטנע

 טימ דלעֿפ ןסקַאװַאב ַא ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז םידימלת ענַײז טימ עושי ןיבר

 דלעֿפ ןוֿפ ןעגנַאז ןסירעגּפָא ןבָאה םידימלּת ענַײז ןוֿפ לייט ןוא ,תבש םוא האוֿבּת

 "טגָאזעג טשינרָאג רַאֿפרעד ייז טָאה יבר רעייז ןוא ,ןסעגעג ןוא תבש םוא

 םיא וצ ןבָאה ייז ןוא ןיבר רעזדנוא ןֿפורעג ןוא טקישעג ןיד-תיב סָאד טָאה

 זַא ,ןבירשעג טייטש סע סָאװ ,טשינ וטסייוו ,ףסוי ןוֿפ ןוז רעד עושי; :טגָאזעג

 ענַײד זַא ,טנַײה ןוא ?'םלועל אוה תוא ,לארׂשי ינבו יניב תוא' ןַא זיא תבש רעד
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 ןעמ לַײװ ,רַאֿפרער קידלוש וטסיב ,תבש םעד ןעוועג ללחמ ןבָאה םידימלּת
 -נוא ןוא "!טקידניזרַאֿפ ןבָאה םידימלּת ענַײז סָאװ ,סָאד ןיבר ןוֿפ ףיוא טרעדָאֿפ
 טָאה דוד סָאװ ,טנעיילעג טָאה ריא; :טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג ייז טָאה יבר רעזד
 ןעמוקעג זיא רע ?ןעוועג קירעגנוה ןענַײז ןשטנעמ ענַײז טימ רע ןעוו ,ןוטעג

 רַאֿפ רתומ טשינ זיא סָאװ ,םינּפה םחל ןוֿפ ןסעגעג ןוא ןַײרַא זיוה סטָאג ןיא
 ךָאד טָאה ריא ,ןיילַא םינהּכ יד וצ טרעַײנ ,ןסע וצ ןשטנעמ ענַײז רַאֿפ ןוא םיא
 ,תבש םעד ללחמ ןענַײז שדקמ תיב ןיא םינהּכ יד :הרוּת רעד ןיא טנרעלעג
 ָאד זיא סע זַא ,ךַײא גָאז ךיא ןוא ,דניז ַא רַאֿפ טנכערעג טשינ ייז טרעוו סע ןוא
 -עג טייטש סע סָאװ ,ךָאד טסייוו ריא !שדקמ תיב ןרַאֿפ רעסערג זיא סָאװ ,סעּפע
 -לושַאב טשינ טלָאז ריא ןוא --- "!גנוטכעש ןייק טשינ ,ךיא ליוו דסח; :ןבירש
 "...!תבש ןרעביא רַאה רעד ךיוא זיא ןוז-ןשטנעמ רעד םערָאװ ,ענייר יד ןקיד

 טָאה סע ןוא ,ןרָאװעג ליטש ייז ןענַײז ,טרעהרעד סָאד טָאה ןיד-תיב סָאד יו
 -ןשטנעמ רעד --- סָאד ריא טנַײמ ןעמעוו, :הדוהי ןוֿפ ןוז רעד רזעילא טגערֿפעג
 ,חישמ רע טניימ סָאד, :לאעמשי ןוֿפ ןוז רעד ,ןתנ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא ."?ןוז
 טָאה ןוא שורּפ רעד ןועמש ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ."לאינד ןיא טייטש סע יו
 הזחוד זיא שֿפנ חוקיּפ זַא ,ןיד םעד ןעמונעגנָא םימכח יד ןיוש ןבָאהא :טגָאזעג
 הלבקב סע ןבָאה רימ, :טרעֿפטנעעגּפָא ןומידקנ ןב ןומידקנ ףיורעד טָאה "?תבש
 סע םערָאװ ,הרות רעד ןוֿפ ןעגנורדעג סע ןבָאה םימכח יד ןוא .ןקזה ללה ןוֿפ
 -עגרעביא זיא תבש רעד זַא ,סע טסייה ,"םכל אוה שדוק יכ, :ןבירשעג טייטש
 סע טָאה ,לאעמשי ןוֿפ ןוז רעד ,ןתנ ןוא ."תבש םוצ ריא טשינ ,ךַײא וצ ןבעג

 תארקו; :טגָאזעג טָאה היעשי איבנ רעד םערָאװ ,םיאיבנ יד ןוֿפ טקיטעטשַאב
 טָאה ."לוע ןייק טשינ ןוא גנוע ןַא זיא תבש רעד זַא ,סע טסייה ,"גנוע תבשל
 ןוֿפ היאר ַא טכַארבעג טָאה ףסוי ןב עושי יבר רעד; :טגָאזעג שאר ֿבשוי רעד
 זיא רעֿפטנע ןַײז ןוא הרוּת רעד ןוֿפ דוסי ןֿפױא טייטש רע -- ,ךלמה דוד
 "יעמונעגנָא

 םעד ןעזעג ןבָאה רימ, :טגָאזעג תודע ןבָאה ןוא ןעמוקעג ןענַײז ערעדנַא ןוא
 -ימע ןוא םיסכומ טימ שיט ןייא ַײב םידימלּת ענַײז טימ ןציז ףסוי ןב עושי ןיבר
 ערעייז ןשַאװעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ,טיורב ייז טימ ןכָארבעג טָאה רע ןוא ,םיצראה
 ,?!קלָאֿפ סָאד טשינ ןוא םידימלּת ענַײז טשינ ,זיא ןיד רעד יװ ,רעֶירֿפ טנעה

 םעד טקישעג ןבָאה ייז ןוא ,ןרָאװעג טכַארבעגֿפױא ןיד תיב סָאד זיא ױזַא
 ןוא ןעמוק לָאז רע ,ןיבר רעזדנוא ןרעדָאֿפֿפױא ןלָאז ייז זַא ,ןזח םעד ןוא ןגס
 עלַא ןגיואועגרעביא טָאה הריֿבע עטצעל יד םערָאװ ,ןיד ןרַאֿפ ךיז ןלעטש
 .ערעדנַא

 ,זיא ןיד רעד יװ ,לטנַאמ ןצרַאװש ַא ןיא טליהעגמורַא ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 רעד ןוֿפ טַײל יד יװ ןוא .ןיד תיב ןרַאֿפ טלעטשעג ךיז ןוא ןעמוקעג זיא ןוא
 רעד טָאה ױזַא ,ןיד תיב ןרַאֿפ טמוק יבר רעזדנוא זַא ,טרעהעג ןבָאה טָאטש
 ןַאמרעקַא רעד ,ץענ ןַײז רעשיֿפ רעד ,לעטשקרעוו ןַײז טזָאלעג הכאלמ-לעב
 ,ןיד-תיב םוצ ןיבר ןטימ ןעמוקעגטימ ןענַײז ייז ןוא ,רעקַא ןַײז

 סָאד ןעמענוצנַײרַא ןיילק וצ ןעוועג זיא תסנּכה-תיב םעד ַײב הכשל יד ןוא
 טקוקעגנַײרַא טָאה ןוא ,ןסיורד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא ,קלָאֿפ עצנַאג

 ןעוועג זיא ןיד-תיב סָאד םערָאװ .ריט רענעֿפָא רעד ךרוד בוטש ןיד-תיב רעד ןיא
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 ,ןעז ןוא ןרעה ןענעק ןלָאז עלַא ידּכ ,רעטצנעֿפ ןוא ןריט ענעֿפָא ַײב טצעזעגסיוא
 תסנּכה-תיב ןוֿפ שאר-ֿבשוי רעד ןוא .טּפשמ ןייז ןיא טכערעג זיא ןיד-תיב סָאד זַא

 ;טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 ןרַאֿפ ריד ןגעוו ןרָאװעג טכַארבעג ןענַײז דיר עטכעלש ,ףסוי ןב עושי;
 ןיד-תיב ןרַאֿפ ןעמוק טסלָאז ,ןֿפורעג ךיד ןוא טקישעג ןבָאה רימ ןוא ,ןיד-תיב
 סָאװ ,ךַאז יד שלַאֿפ טשינ זיא יצ ,ןײלַא ריד ףיוא ןַײז הדוותמ טסלָאז ןוא קדצ
 זיא ץעזעג סָאד סָאװ ,ףסוי ןב עושי ,וד זַא ,ריד ףיוא טגָאזעג ןבָאה תודע יד

 -ימע ןוא עקידניז טימ ןעמַאזוצ ןסעזעג הלילח טסיב ,טנַאה ןייד ןיא קרַאטש
 ןשַאװעג טשינ טסָאה וד ןוא ,טיורב ייז טימ ןכָארבעג טסָאה וד ןוא ,םיצראה
 ןוא םידימלּת ענַײד טשינ טסָאה וד ןוא ,זיא ןיד רעד יו ,טנעה ענַײד רעִירֿפ
 יז זַא ,טרעדָאֿפעגֿפױא ,שיט ןייא ַײב ריד טימ ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,עלַא יד טשינ
 הרוסמ סלַא זיא טנעה יד ןשַאװ זַא ,ליואוו טסייוו וד .ןיד םעד ןַײז םייקמ ןלָאז
 ןוֿפ ץעזעג ַא יו קיטליג ױזַא זיא סע ןוא ,ןטַײצ עטלַא ןוֿפ ןבעגעגרעביא זדנוא
 ,ץעזעג סָאד לַײװ --- רעקרַאטש ךָאנ ןוא ,יניס גרַאב ןֿפױא ןבעגעג וניבר השמ
 ףרַאדַאב רעבָא הרוסמ יד ,קוזיח ןייק טשינ ףרַאדַאב ,הרוּת רעד ןיא טייטש סָאװ
 סָאד ןוא םידימלּת ענַײד יװ ,ַײברעד ןסעזעג טסיב וד ,טנַײה ןוא !קוזיח ַא ָאי
 וד ןוא ,רעירֿפ טנעה ערעייז ןשַאװעג טשינ ןוא טיורב ןסעגעג ןבָאה קלָאֿפ
 סע סָאװ .,ץלַא לַײװ -- ,תוירחא-לעב רעד וטסיב ,טגָאזעג טשינרָאג ייז טסָאה
 ."ךיז ףיוא יבר רעד תוירחא יד טגָארט ,םידימלּת יד ןעוט

 ןקיטסעֿפַאב וצ ,טייקליטש ןוא טייקנדײשַאב טימ ןרעֿפטנעוצּפָא ייז טָאטשנַא
 ידימלּת יד ןוֿפ געו רעד זיא סע יו ,הרומ רעד ןוֿפ קוזיח ַא טימ דייר ענַײז
 טָאה ןוא סעּכ טימ טרעֿפטנעעגּפָא דייר ערעייז ףיוא יבר רעזדנוא טָאה ,םימכח
 ;טגָאזעג ױזַא ייז וצ

 !הלבק רעַײא ןגעוו טייג סע ןעוו ,ץעזעג סָאד ריא טכעװשרַאֿפ סָאװרַאֿפ ןוא;
 ןוא ,רעטומ רעַײא ןוא רעטָאֿפ רעַײא טרע; ףגָאז וצ ױזַא ןלױֿפַאנ בָאה טָאג
 ; טגָאז ריא ןוא ."ןרעוו טייטעג לָאז רעד ,רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז טלעש סע רעוו

 ןברק ַא --- ייז וצ טגָאז ןוא רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז ףיוא רדנ ַא טוט סָאװ ,רעד,
 ןַײז ןרע טשינ רע ףרַאדַאב ,ןבָאה האנה רימ ןוֿפ טלָאז ריא סָאװ ,סָאד ןַײז לָאז
 ריא .הלבק רעַײא רַאֿפ טרָאװ סטָאג ךָאד ריא טרעטשעצ ."רעטומ ןוא רעטָאֿפ
 סָאד זיא טנָאנ, :טגָאזעג תואיֿבנ היששי איֿבנ רעד ךַײא רעביא טָאה טוג !םיעוֿבצ
 ."'ימ ןוֿפ טַײװ זיא ץרַאה ןַײז רעבָא ,ךימ ןרע ןּפיל ענַײז ,ליומ ןַײז טימ רימ וצ קלָאֿפ
 * טייקטנרעלעגסיוא עכעלשטנעמ ַא רָאנ זיא סע ,רימ רַאֿפ דוֿבּכ רעייז זיא םניחב

 ןיד-תיב ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קלָאֿפ םוצ טדנעוועג ךיז רע טָאה ףיורעד ןוא ---
 זטגָאזעג טָאה רע ןוא ,סַאג רעד ףיוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ יד וצ ךיוא ןוא בוטש
 םעד טכַאמ ,ןַײרַא ליומ ןיא טמוק סע סָאװ ,סָאד טשינ :טײטשרַאֿפ ןוא טרעה;
 םעד טקינײרמוארַאֿפ ,ליומ ןוֿפ סױרַא טייג סָאװ,סָאד רָאנ ,ןיירמוא שטנעמ
 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא ןיד-תיב סָאד טזָאלעגרעביא טָאה רע ןוא ?!שטנעמ

 ,קלָאֿפ ןצנַאג ןרַאֿפ גָאט םעד ןרָאװעג טמעשרַאֿפ זיא ןיד-תיב עטכערעג סָאד ןוא
 יז ןוא ,ףָארטש רעייז טרעהעגסיוא ןבָאה םימכח יד ןוא .:לברעד ןעוועג זיא סָאװ
 ,ןגיוושעג ןבָאה

287 



 ןיב ןיד תיב סָאד טזָאלרַאֿפ טָאה יבר רעד ןעוו .,ךָאנרעד ןעוועג זיא סע

 ,ןוטעג ןבָאה םידימלּת ערעדנַא יד יוװ .ןיבר ןַײמ ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ טשינ ךיא

 ייז סָאװ ןוא ןיד-קסּפ רעייז ןרעהוצסיוא ןיד-תיב םַײב ןבילבעג ןיב ךיא רָאנ

 ,ןגָאז וצ ןבָאה

 ןוֿפ זיא סָאװ ,הדוהי ןוֿפ ןוז רעד ,רזעילא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה סע ןוא

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ,לודג ןהּכ ןוֿפ םיֿבורק יד

 ןַאמ םעד ןוֿפ דייר יד טרעהעג ןבָאה ןוא תודע ןעוועג ןענַײז עלַא רימ --

 טָאה רע םערָאװ ,דייר ענַײז רַאֿפ רָאנ שנוע ןַא םיא טמוק םיׂשעמ ענַײז רַאֿפ טשינ

 ןסייוו רימ ןוא ,הרוּת רעד ןיא ןבירשעג טשינ זיא סָאװ ,הרוסמ ַא ןעוועג ללחמ רָאנ

 -רַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד רעבָא .רַאֿפרעד טמוק סע שנוע ַארַאֿפ סָאװ ,טשינ

 ןוֿפ סרעשרָאֿפ יד ןוֿפ ןעזנָא םעד ןטערטעג ןוא םימכח ןוֿפ דוֿבּכ םעד טכעווש

 יו יױזַא ,הרומ עצנַאג יד ןעוועג הזֿבמ טלָאװ רע יװ .טוג ױזַא זיא ,הרוּת רעד

 רעד יו רעסערג זיא םכח ַא ןוֿפ דוֿבּכ רעד, :טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא

 ןיד-תיב עטכערעג סָאד שנוע ַארַאֿפ סָאװ ,ןסיוו ךיא ליוו -- "ךאלמ ַא ןוֿפ דוֿבכ

 ? םימכח יד טמעשרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד ףיוא ןגײלֿפױרַא טעוװ

 :טגָאזעג ױזַא טָאה ןוא שורּפ רעד ןועמש טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה

 ,תודע רעזדנוא זיא טָאג ,טרָא ןַײז ףיוא טור םימכח יד ןוֿפ דוֿבּכ רעד --

 סרעטָאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןגעוו טשינ ןוא דוֿבּכ רעזדנוא ןגעוו טשינ זַא

 "עג ןַײז ןוֿפ ןוא ןקיצנייא םעד טָאג ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןגעוו רָאנ ,ָאד טייג רעזַײה

 טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןיבר םעד ןֿפָארטשַאב טשינ ןענעק רימ .הרוּת רעטכער

 ןגָאז וצ הווצמ ַא זיא סע לַײװ ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד םימכח יד טגָאזעג

 ,טּפשמ םַײב טציז סָאװ ,ןיד -תיב ַא ךָאנ יאדווַא ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא תמא םעד

 ןוא ןענעשרד ייז סָאװ ,סָאד טשינ ןעוט עכלעוו ,םימכח יד הווצמ ַא זיא סע ןוא

 "גוא יװ ."םיעוֿבצ, ןֿפורוצנָא ,טלעװ רעד רַאֿפ טײקמורֿפ רעייז סיוא ןליּפש

 ערה תא תרעבו; :ןבירשעג טייטש סע יוװ ןוא ןוטעג ןיילַא סע ןבָאה םימכח ערעזד

 ןיבר םעד ןעמ ןעק םעד ךרוד .םימכח ידימלּת ןוֿפ וליֿפַא טניימ ,"ךברקמ

 טָאה רע סָאװ ,סָאד טגָאזעג טָאה רע לַײװ ,דייר ענַײז רַאֿפ ןֿפָארטשַאב טשינ

 -תיב רעטכערעג רעד טעװ קסּפ ַארַאֿפ סָאװ ,ןסיוו רעבָא ליוו ךיא .ןגָאז טלָאװעג

 השמ זַא ,הקזח ַא ןבָאה רימ ,קדצ ןיד-תיב ?םיׂשעמ ענַײז רַאֿפ ןגָארטסױרַא ןיד

 וצ טרעֿפטנעעגרעביא יז ןוא יניס גרַאב ןוֿפ הרוּת יד ןעוועג לבקמ טָאה וניבר
 ,םיאיבנ יד וצ םינקז יד ,םינקז יד וצ טרעֿפטנעעגרעביא יז טָאה עושוהי ,עושוהי
 ןעמוקעג יז זיא הלודגה תסנכ ישנא יד ןוֿפ ,הלודגה תסנכ ישנא יד וצ םיאיבנ יד
 ןעוועג שמשמ טָאה ללה .ןילטֿבאו היעמש וצ זיב ,םימכח יד ןוֿפ טנעה יד ןיא

 יד רימ ןבָאה ןקזה ללה ןוֿפ ןוא ,ייז ןוֿפ הרוּת יד טנרעלעג ןוא ןוילטבאו היעמש

 זיא סָאד ןוא ,יניסמ השמ ןוֿפ הכלה ַא זיא םידי תליטנ זַא ,הלבק יד ןוא הרוסמ
 "וצ ןבָאה יאמש תיב ןוא ללה תיב יד עכלעוו ףיוא ,תוכלה ןצכַא יד ןוֿפ ענייא
 ,זדנוא וצ ןעגנַאגעגרעביא סע זיא ןרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ ןוא .ןעוועג םיּכסמ ןעמַאז
 רימ ןוא ,שֿפנ תריסמ סיורג טימ םידי תליטנ ןוֿפ הוצמ יד ּפָא ןטיה רימ ןוא
 טײרּפשעגֿפױא ןבָאה רימ ,ךיז םורַא ןעמיוצ רעביא ןעמיוצ ןגױצעגמורַא ןבָאה
 רעזדנוא ףיוא ,ןסע רעזדנוא ףיוא .םילּכ ערעזדנוא ףיוא ןיירמוא ןוֿפ רַאֿפעג יד
 ןוא ןיירמוא ןוֿפ רַאֿפעג רעד רעטנוא טלַאֿפ לכיה ןיא רֿפס ַא וליֿפַא ,גנודיילק
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 ףיוא רימ ןגָארט סָאװרַאֿפ ןוא .סע טרירַאב ןעמ ןעוו ,טנעה יד ןֹׂשַאֹו ןזומ ריֿמ

 ןבָאה סָאװרַאֿפ ןוא ?שֿפנ תריסמ ליֿפ ױזַא טימ םימש תוכלמ ןוֿפ לוע םעד ךיז

 ױזַא ןוא ךָאי רעזדנוא טרעװשַאב ױזַא ןוא ןבעל רעזדנוא טכַאמעג גנע ױזַא רימ

 רַאֿפ ?ןגעוו האנה רעזדנוא רַאֿפ ?ןעמיוצ דעביא ןעמיוצ טימ ךיז ןגיױצעגמורַא

 רימ ףיינ !סרעטָאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ רעדָא ןגעוו דוֿבּכ רעזדנוא

 רימ ידּכ ,םייוג יד ןוֿפ טדײשעגּפָא ןַײז ןלָאז רימ ידּכ ,רַאֿפעד ןוטעג סָאד ןבָאה

 ןענַײז רימ .טָאג ןוֿפ טכיל סָאד ןטלַאהֿפיױא ןוא קלָאֿפ קיליײה ַא ןבַײלב ןלָאז

 ךיז טקוק .ַײרענידנצעג ןוא טטכעלש ,האמוט ןוֿפ םי ַא ןיא לזדניא רעניילק ַא

 ןעניד ייז ,זדנוא רעביא ןשרעה עכלעוו יד ,טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד וצ וצ

 יז .טשינ ןעעז ןוא טשינ ןרעה סָאװ ,רעטעג וצ ןֿפור ןוא ןייטש וצ ןוא ץלָאה וצ

 רעד וצ ןוא ,ןריובעג ךימ טסָאה סָאװ ,רעטָאֿפ ןַײמ טסיב וד :היח רעד וצ ןֿפור

 ןוא ףטכעלש םעלַא ןוֿפ ןצישַאב ךימ טסנעק וד סָאװ ,טָאג ןַײמ טסיב וד :המהב

 ןיא הנזמ ןענַײז רעבַײװ ערעייז ןוא ,רעדניק ערעייז ייז רַאֿפ ֿבירקמ ןענַײז ייז

 סטָאג ןוא עקידריװמוא סעלַא ןבַײרט רענעמ ערעייז ןֹוא ,ןעלּפמעט ערעייז

 ןוא ןצעזעג סטָאג ןוֿפ טשינ ןסייוו ייז .ייז ןשיוצ טשינ טשרעה טייקיטכערעג

 ןֿפַאלקשרַאֿפ ןוא ,טכענק רַאֿפ םימותי ןֿפױקרַאֿפ ןוא תונמלא רעטנוא ןקירד

 .רעשרעה ערעייז ןוֿפ סנגינעגרַאֿפ יד רַאֿפ טכענק עקיבייא רַאֿפ רעקלעֿפ ערעייז

 רעד ןוֿפ יירשעג סָאד זַא ױזַא ,תונז ןוא דניז ןוֿפ םי ַא טימ טלעוװ יד ןָא ןליֿפ יז

 ,טלעוו יד ןשרעהַאב ייז ןוא טוג ןוא ליואוו זיא ייז ןוא ,למיה םוצ ףיוא טייג דרע

 ןוא ייז רעטנוא קינעטרעטנוא ןענַײז ,טכיל סטָאג ןוֿפ רעטיה יד --- רימ ןוא

 ןיא ןעזרַאֿפ הלילח ךיז רימ ןענעק יױזַא ,סיֿפ ערעייז ןוֿפ ןטָארטעג ןרעוו רימ

 טימ תמא רעד הלילח זיא רשפא :ןטכַארט ךיז ןוא טלעוו רעד ןוֿפ ןטײקשירַאנ יד

 הלילח לָאז טייקיטכערעג סטָאג ןוא ,םיׂשעמ ערעייז ןוטכָאנ ןלעוו רימ ןוא ,ייז

 ילע ערעזדנוא ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ןעוועג זיא סע יװ ,דױרע רעד ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ

 -רַאֿפ ןוא שדקמ תיב סָאד טכַאמעג ֿבורח טָאג טָאה דניז רעייז בילוצ סָאװ ,ןרעט

 ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז ןרעטלע ערעזדנוא וצ רעבָא .דרע רעד ןוֿפ ייז ןבירט

 ןקיצנייא םעד ןיא ייז טנָאמרעד ןוא טֿפָארטשעג ייז ןבָאה םיאיבנ יד ןוא ,םיאיבנ

 ןוֿפ רעקלעֿפ יד טימ ןשימסיוא ךיז ייז טזָאלעג טשינ ןבָאה ןוא ,טָאג ןקידעבעל

 טנַײה ,ןשָאלעגסיוא ןרעוו טשינ לָאז ערעל סטָאג ןוֿפ טכיל סָאד ידּכ ,טלעוו רעד

 יד ןוֿפ טסַײג רעד זיא דניז ערעזדנוא בילוצ ,םיאיבנ ןייק טשינ רימ ןבָאה

 ןוֿפ ליומ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא רע ןוא ,זדנוא ןוֿפ ןוטעגּפָא ןרָאװעג םיאיבנ

 .רימ ןבעל ליומ רעייז ןוֿפ דיר יד טיול ןוא ,עטנרעלעג ןוא םימכח ערעזדנוא

 ,םורַא רעקלעֿפ יד ןוֿפ ןעמיוצ ןוא ןעמיוצ טימ טדײשעגּפָא זדנוא ןבָאה ייז ןוא

 ףיוא ןוא ,ןיירמוא ןוא ןייר ןשיוװצ דיישנשיווצ ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה ןוא

 ןוֿפ קילבנגיוא ןדעי ןיא ידּכ ,םידי תליטנ ןוֿפ לוע םעד טגײלעגֿפױרַא זדנוא

 ןענַײז רימ זַא ,ןדִיי ןענַײז רימ זַא ,ןסיוו ןוא ןעקנעדעג רימ ןלָאז ןבעל רעזדנוא

 ןטיהוצּפָא ,תווצמ ענַײז ןַײז וצ םייקמ ןבילקעגסיוא ,טָאג ןוֿפ קלָאֿפ טקילייהעג ַא

 רעטלייוורעדסיוא ןַײז זיב --- ,טָאג ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןטלַאהוצֿפױא ןוא הרוּת ןַײז

 -רעד ןלעװ עלַא ןוא ,טייקיטכערעג טימ דרע יד ןליֿפנָא ןוא ןעמוק טעװ חישמ

 ןואק :טגָאזעג תואיבנ טָאה איבנ רעד יװ ,טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא םעד ןענעק

 רעקלעֿפ עלַא ןעוו ,םימיה תירחאב ,לָאמטסנעד ,"םימיה תירחאב ןַײז טעװ סע
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 םימע וילא ורהנו; :טגָאז איֿבנ רעד יוװ -- לארׂשי ןופ טָאג םעד ןעמעננָא ןלעװ
 הציחמ יד ןרעוו ןבױהעגֿפױא טעװ -- "ונהלא 'ה תיב לא הלענו םיבר םיוג וכלהו

 "אמטו לרע דוע אובל ףיסוי אל; ;טגָאז איֿבנ רעד יו .ייז ןוא זדנוא ןשיוצ
 וצ טקיליײהעג ןענַײז רימ לַײװ ,טדײשעגּפָא ןַײז רימ ןזומ לָאמטסנעד זיב רעבָא
 ,"יל םישודק ויהת םתאו;ק :ןבירשעג טייטש סע יװ ױזַא ,טכיל ןַײז ןטיהוצּפָא טָאג
 ןוא ןגיוצעג ןעמיוצ יד זדנוא רעביא םימכח ערעזדנוא ןבָאה רַאֿפרעד --
 יו ,טוג ױזַא טקנוּפ זיא ,ןעמיוצ יד ןכערבעצ טמוק רעכלעוו ,רענייא רעדעי
 םימכח יד ןבָאה םעד רעביא .הרוּת רעד ןוֿפ ןצעזעג עלַא ןכָארבעצ טלָאװ רע
 םענעבירשעג םעד ףיוא יו ,הלוסמ רעד ףיוא טגיילעג טכיוועג רעמ ליֿפ
 ךיז ףיוא ןבָאה ןיילַא רימ לַײװ ,רַאֿפרעד רעביל זדנוא זיא הלבק יד .טרָאװ
 ןעמָאנ ןקיליײה ןַײז רַאֿפ עביל טימ םיא ןגָארט רימ ןוא ,טרעװשַאב לוע םעד
 -מוא םענייא ןדעי ןזָאל רימ ןלעװ .ןסייהעג ןבָאה זדנוא לָאז ןעמ םעד ןָא ,ןגעוו
 ?ןטייב ערעזדנוא ןטערטעצ ןוא ןטרָאג רעזדנוא ןיא ךיז ןסַײרנַײרַא טֿפָארטשַאב
 ?ייז ןוא זדנוא ןשיווצ הציחמ יד ןבײהֿפױא ןעמוקעג זיא סָאװ ,סָאד רע זיא רעוו
 ,לאקזחי ןיא טייטש סע יװ ,איֿבנ רעד טסייה םדא ןב ."םדא ןב; ךיז טֿפור רע
 סע יװ ױזַא ?סנכייצ יד ןענַײז ואוו ,חישמ רע זיא .חישמ ךיוא טניימ םדא ןב
  'ה םוי אב ינֿפל איבנה והילא תא םכל חלוש יכנא הנה : ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא
 ?"ארונהו לודגה

 ןרעוו עדנילב !רעדנואוו טוט רע, :טרעהעג ךיז ןבָאה קלָאֿפ ןוֿפ תולוק ןוא
 קלָאֿפ ןוֿפ ערעדנַא ןוא "!ןטעב יד ןוֿפ ףיוא ךיז ןבייה עטמיילעג ןוא יקידוועעז
 ךָאנ ןוא ?!טלייחעג תערצ ןוֿפ רעטָאֿפ ןַײמ רע טָאה טרָאװ ןייא טימ/ :ןֿפורעג ןבָאה
 דניז יד ריא ןוא טסיירטעג רעטסעווש ןַײמ טָאה רע; :טגָאזעג טָאה רענייא
 !?ןבעגרַאֿפ

 :טרעֿפטנעעגּפָא יז טָאה שורּפ רעד ןועמש רעבָא

 רַאֿפ זַײװַאב ַא ןענַײז םיסנ ןייק טשינ ,םיסנ ןייק ףיוא טשינ ןקוק רימ --
 טָאה םלוע לש ונובר רעד סָאװ ,האמוט ןוֿפ תוחוּכ עצרַאװש ָאד ןענַײז סע .חישמ
 רוא רצוי, :טגָאזעג טָאה איֿבנ רעד יװ ,ןוואורּפ וצ ןשטנעמ יד ידּכ ,ןֿפַאשעג
 תומוא יד ןעניד תוחוּכ עקיזָאד יד וצ -- ."ער ארובו םולש השוע ,ךשוח ארובו
 טכַארבעג טָאה סָאװ ,גנַאלש רעטשרע רעד ןוֿפ ,ןָא ינומדקה שחנ ןוֿפ ,םלועה
 טָאג רעד -- ֿבוֿבזלעב ןקידלקע םעד וצ זיב ,םדא ןוֿפ אטח םעד זדנוא ףיוא
 ,רקש יאיֿבנ ערעייז ןבָאה ייז .ןעניד ןורקע ןוֿפ טַײל יד ןכלעוו וצ --- ןגילֿפ יד ןוֿפ
 ,םיסנ רקש יאיֿבנ יד ןעוט חוּכ רעייז טימ ןוא

 ןוֿפ זַײװַאב רעד זיא ןעד סָאװ רָאנ ןֿפורעג רעטַײװ טָאה קלָאֿפ סָאד רעבָא
 טימ ןקוקסיוא ןוֿפ דימ ןענַײז רימ ןטרַאװ רימ ןלָאז סָאװ ףיוא ,זדנוא טגָאז ?חישמ
 ןיא טרעדינעג טכַאמש ןוא דנַאש טימ ןבָאה סרעטָאֿפ ערעזדנוא ,םיא ףיוא ןגיוא יד
 טציא .ןעמוק טעװ חישמ רעד זַא ,גנונעֿפָאה רעד טימ ןַײרַא רעבירג ערעייז
 -ירדרעטנוא ןוא טיונ ןיא סיוא ןעייג רימ ןוא ,בורג רעקיבײא רעד וצ ייז טקעד
 ,ןטרַאװ רימ ןלָאז סָאװ ףיוא ,זדנוא טגָאז .טשינ ךיז טזַײװַאב חישמ ןוא -- ,גנוק
 "?חישמ ןוֿפ ןכייצ רעד זיא סָאװ

 :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה שורּפ רעד ןועמש ןוא
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 איֿבנ ַא ריד ןשיװצ ןײטשֿפױא טעו סע; :הרות רעד ןיא טייטש סע --

 ,רעדנואוו ַא ןוט טעװ רע רעדָא ןכייצ ַא ןבעג ריד טעװ ןוא תומולח-טולח ַא רעדָא

 ןייג רימָאל --- :ריד וצ ןגָאז טעװ רע ןוא ,ןרעו טליֿפרעד טעװ ןכייצ רעד ןוא

 טשינ ריא טלָאז -- ,ןעניד ייז ןוא ,טשינ ןענעק רימ סָאװ ,רעטעג ערעדנַא ךָאנ

 ."!תומולח-םלוח םעד ןוֿפ רעדָא איֿבנ םעד ןוֿפ דייר יד ןרעה

 ןקיצנייא םעד רָאנ ,רעטעג ערעדנַא ןייק ןעניד טשינ זדנוא טסייה רע --

 ,ןֿפורעגנָא ךיז קלָאֿפ סָאד טָאה --- !לארׂשי ןוֿפ טָאג ןקידעבעל

 רעד ןיא זיא סע יװ ,תווצמ יד ןַײז םייקמ טשינ ךַײא טסייה רע רעבָא --

 וצ ןבעגעגרעביא טָאה לארׂשי ןוֿפ טָאג רעקידעבעל רעקיצנייא רעד סָאװ ,הרוּת

 ןיא ,םימכח יד ןוֿפ הרוסמ רעד ףיוא ןקוק טשינ ךַײא טסייה רע ןוא ;ןהשמ

 ,הרוּת יד ןשטַײטוצסיוא תושר רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סע טנעה סנעמעוו

 טָאג ןשיווצ זיא סָאװ ,תירב םעד טרעטשעצ רעד ,הרות יד טרעטשעצ סָאװ ,רעד

 ןוֿפ טָאג םעד טנקײלרַאֿפ רעד ,הרוּת יד טנקיײלרַאֿפ סָאװ ,רעד .לארׂשי ןוא

 חישמ זיא רע זַא ,ןזַײװַאב זדנוא טעװ סע רע ,ןוט סע ןָאק רעד רָאנ .לארׂשי

 רע זיא !םדו רשב ןייק טשינ ןוא תושר םעד טָאה רע רָאנ ,טקישעג טָאג ןוֿפ

 ןָא טשינ טגָאז ןוא איֿבנה והילא זדנוא וצ טשינ ךיז טזַײװַאב סָאװרַאֿפ ,חישמ

 טשינ טכערבעצ ןוא למיה ןוֿפ תולייח יד טשינ רע טלמַאז סָאװרַאֿפ ?ןעמוק ןַײז

 רעד יו ,גרַאב ןקיליײה ןֿפױא םיוג עֶלַא טשינ טגנערב ןוא םודא ןוֿפ הלשממ יד

 טשינ ןעד רע זיא ?טשינ זדנוא סָאד רע טגָאז טָאװרַאֿפ ?טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ

 : ?טקישעג זדנוא רַאֿפ ןוא זדנוא וצ

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןומידקנ רעבָא

 ןוֿפ לָאמ ןייק סע ןבָאה רימ ? חישמ זיא ףסוי ןב עושי יבר זַא ,טגָאז רעוו ---

 -ַאב טשינ לָאמ ןייק סע ןבָאה םידימלת ענַײז ךיוא ,טרעהעג טשינ ליומ ןַײז

 ,טקיטעטש

 ןיא סָאװ ,טָאג ןוֿפ ךאלמ ןייק טשינ ןוא חישמ טשינ רעדיוו זיא רע ביוא --

 ,רעקלעֿפ יד ןוא זדנוא ןשיװצ הציחמ יד ןוא ץעזעג סָאד ןבײהֿפױא ןעמוקעג

 סע זַא ,קדצ ןיד תיב םעד ףיוא ךיא רעדָאֿפ ,םדו רׂשב רעכעלטנייוועג ַא רָאנ

 :זיא סָאװ ,ףסוי ןב עושי יבר םעד ןגעק ןיד קסּפ ןברַאה ַא ןגָארטסױרַא לָאז

 ןבעגעגרעביא טנעה ערעזדנוא ןיא זיא סָאװ ,הרוסמ יד ןרעטשעצ וצ ןעמוקעג

 רעד ןוֿפ רעדָא הרוּת רעד ןוֿפ דוסי ןדעי ןָא ,ןרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ ןרָאװעג

 . .ןועמש שורּפ רעד טרעדָאֿפעג טָאה --- !הלבק

 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה ןומידקנ ןב ןומידקנ רעבָא

 וצ טכַאמ יד טנעה ערעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טשינ זיא סע --

 ,השירדו הריקח ףיוא רָאנ ןרָאװעג טצעזעגנַייא זיא ןיד-תיב סָאד םערָאװ ,ןטּפשמ

 !ןיד-קסּפ ַא ןגָארטוצסיױרַא ףיוא טשינ רעכָא

 ןוֿפ דייר יד וצ טמיטשעגוצ ןבָאה םינייד ערעדנַא עלַא ןוא שאר ֿבשוי רעד ןוא

 :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןומידקנ ןב ןומידקנ

 וצ תושר ןייק ןבעגעג טשינ זדנוא טָאה םילשורי ןוֿפ ןירדהנס סָאד --

 ! ןַײז וצ שרודו רקוח רָאנ ,ףסוי ןב עושי ןיבר םעד ןטּפשמ

 ;טגָאזעג ןוא טהנעטעג רעדיוװ טָאה שורּפ רעד ןועמש רעבָא
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 יבר םעד רַאֿפ קדצ ןיד-תיב םעד ןוֿפ ךיא גנַאלרַאֿפ ןיד-קסּפ ןייק טשינ ---
 "נוא ןיא טשינ זיא סָאד סָאװ ,ךיא רעדָאֿפ שנוע ןייק טשינ ןוא ףסוי ןב עושי
 טָאה סָאװ ,קדצ ןיד-תיב םעד ןוֿפ רעדָאֿפ ךיא רָאנ ,ןבעגוצסױרַא טנַאה רעזד
 ךיוא ןוא ,ןיבר םעד ןוֿפ דייר ןוא םיׂשעמ יד ןגעוו תודע-תיבג יד טרעהעגסיוא
 הרוסמ עקילייה יד ןעוועג לזלזמ טָאה ףסוי ןב עושי יבר רעד יװ ,טרעהעגסיוא
 המלש ןוֿפ ןטיהוצּפָא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זדנוא זיא סָאװ .םידי תליטנ ןוֿפ
 -סױרַא -- ,וניבר השמ ןוֿפ ץעזעג ַא יו טנכעררַאֿפ טרעוו ןוא ןָא ןטַײצ סכלמה
 ןב עושי רעד זַא .ףסוי ןב עושי ןיבר םעד ןגעק קלָאֿפ םוצ גנונרָאװ ַא ןבעגוצ
 ןוֿפ חוּכ םענייו םעד טימ עקנַארק יד טשינ טלייה ,םיסנ ענַײז טשינ טוט ףסוי
 עקנַארק יד טלייה ןוא םיסנ ענַײז טוט רע רָאנ ,אוה ךורב טָאג ןוא הרוּת רעד
 ,ֿבוֿבז-לעב ןוֿפ האמוט רעד ןוֿפ חוּכ ןטימ

 לײיט ,העד ןַײז ןיא ןרָאװעג טליטעג קדצ ןיד:תיב סָאד זיא רעדיוו ןוא
 רעד ןכלעוו וצ ,ןיד-קסּפ ַא ןיוש זיא קלָאֿפ םוצ גנונרָאװ יד זַא ,טגָאזעג ןבָאה
 ,טגָאזעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .ןבעגוצסיורַא טקיטכערַאב טשינ זיא קדצ ןיד-תיב
 עושי םעד רַאֿפ שנוע ןייק סױרַא טשינ טיג קדצ ןיד:תיב סָאד יװ ױזַא זַא
 סע זיא ,םיא ןגעק קלָאֿפ סָאד ןענערָאװ וצ זיולב ךיז טקנערשַאב רָאנ ,ףסוי ןב
 ןטיהוצּפָא ידֹּכ ,קיטיינ זיא סָאװ ,הנקּת עקיטכיוו ַא רָאנ ,ןיד-קסּפ ןייק טשינ
 -ַאב קדצ ןיד-תיב סָאד זיא םעד וצ ןוא ,טלכיורטשעג ןרעוו וצ ןוֿפ קלָאֿפ סָאד
 ,הנּכס ַא ןַארַאֿפ זיא סע לַײװ ,טיקטכער

 ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא ,דצ םעד וצ ןעוועג הטונ טָאה קדצ ןיד-תיב סָאד ןוא
 | ,קלָאֿפ םוצ הנקּת יד

 ,גנונרָאװ יד טרעהרעד ןבָאה ,ןעוועג ַײברעד ןענַײז עכלעוו ,טַײל יד יוװ ןוא
 זַא ,ףסוי ןב עושי ןיבר םעד ןגעק קדצ ןיד-תיב ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ

 קערש ַא זיא ױזַא ,ֿבוֿבז-לעב ןוֿפ חוּכ ןטימ עקנַארק טלייה ןוא רעדנואוו טוט רע
 טרירַאב ןבָאה רימ ,זדנוא וצ זיא ייוו, :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןלַאֿפַאב ןעמעלַא
 -סנעד זיא קלָאֿפ ליֿפ ןוא ,טירט ענַײז ןטימעגסיוא ןבָאה ייז ןוא --- "!סניירמוא
 טביילגעג ךָאנ טָאה קלָאֿפ ןוֿפ לייט ַא זיולב ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא לָאמ
 דייר ענַײז ךרוד סיורג רעייז ןעוועג זיא קלָאֿפ ןרעביא חוּכ ןַײז םערָאװ ,םיא ןיא
 ערעדנַא רעדיוו ןוא .קלָאֿפ ,םוצ ןוטעג טָאה רע סָאװ ,םיׂשעמ עטוג ענַײז ךרוד ןוא
 ןיד'תיב םעד -- ןביילג וצ ןעמעוו טסואוועג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןעוועג ןענַײז
 ערעייז ןיא טַאהעג תוקֿפס ןבָאה ייז ןוא ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ דייר יד רעדָא קדצ
 -קסּפ רעד םערָאװ ,ןיד-תיב ןרַאֿפ טַאהעג ארומ ייז ןבָאה טַײז ןייא ןוֿפ .רעצרעה
 ןבָאה טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ  ןוא ,ןלַאֿפעג רעווש ייז ףיוא זיא ןיד-תיב ןוֿפ ןיד
 ,ןעזעג טשינ טָאה רענייק ןעוו ןוא .ןיבר ןַײמ ןוֿפ חוּכ םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ ייז
 -עג ךיוא ךיא ןיב ייז ןשיווצ ןוא .הכרב ןוא ףליה ךָאנ םיא וצ ןעמוקעג ייז ןענַײז
 םיא וצ ןגיוצעג טָאה ץרַאה ןַײמ .תוירק שיא הדוהי דימלּת ןַײז --- ךיא ,ןעוו
 ןוֿפ קערש רעד רַאֿפ רימ ןיא טרעטיצעג ןבָאה םערעדעג ענַײמ ןוא ,טֿפַאשביל טימ
 זיא קדצ ןיד-תיכ ןוֿפ ןיד-קסּפ רעד םערָאװ .רימ ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,ןיד-קסּפ
 ךיא ןוא ,ןרָאװעג ךַאוװש זיא ןיבר ןַײמ וצ ץרַאה ןַײמ ןיא הנומא יד ןוא .ןיד ַא
 .ןיבר ןַײמ ןוֿפ רעוא םעד רַאֿפ תוקֿפס ענַײמ ןעגנערב וצ טמיטשַאב בָאה
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 ןיא ןיבר ןַײמ ןענוֿפעג ךיא בָאה ,ןיד-תיב ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו
 שדקמהיתיב ןיא ןעוו ,טַײצ-החנמ ןעוועג זיא סע ןוא ,הנוי-רב ןועמש ןוֿפ ףיוה םעד
 קירוצ טמוק רעטעברַא-דלעֿפ רעד ןוא ,ןברק-טנװָא םעד םינהּכ יד ןעגנערב
 ךיא בָאה ןוז רעד ןוֿפ ןייגרעטנוא םעד טימ .רעדניק ןוא בַײװ ןַײז וצ דלעֿפ ןוֿפ
 סהנוי-רב ןועמש ןוֿפ לביטש-ךַאד ןטשרעביוא םעד ןיא ןציז ןיבר ןַײמ ןענוֿפעג
 / טדערעג ןבָאה ייז ןוא ,ףיוה ןיא טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןענַײז םידימלּת יד ןוא ,זיוה
 ןענַײז רעצרעה ערעייז .ןלַאֿפעגרָאֿפ טנַײה זיא סָאװ .ךַאז רעד ןגעוו ךיז ןשיווצ
 סָאװ ,דייר יד ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה ייז םערָאװ ,גרָאז ןוֿפ טרעװשַאב ןעוועג
 סע סָאװ ,רעמ טסואוועג טשינ ןבָאה ייז ןוא ןיד-תיב ןרַאֿפ טגָאזעג טָאה יבר רעד
 "רזג םעד רימ ןוֿפ טרעהרעד ןבָאה יז ןעוו ןוא .ןיירמוא זיא סע טָאװ ןוא ןייר זיא
 טימ םיסנ ענַײז טוט יבר רעזדנוא זַא ,ןבעגעגסױרַא טָאה ןיד-תיב סָאד סָאװ ןיד
 רעסַאװ יוװ ןעגנַאגעצ רעצרעה ערעייז ןענַײז ,ֿבוֿבז-לעב םעד ,ןטש ןוֿפ חוּכ םעד
 --- .ייז טימ ןַײז רעטַײװ טעװ סע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז ןוא ,דחּפ רַאֿפ
 רערעדנַא רעד ןוא ױזַא טגָאז רענייא ,ךיז ןשיווצ ןדייר ןוא ךָאנ ןעייטש רימ יו ןוא
 ןעזעג טשינ טָאה רענייק ןוא -- ,יבר רעד זדנוא רַאֿפ גנילצולּפ טנַײשרעד ,ױזַא
 רע זיא ױזַא ,דרע רעד ףיוא טלַאֿפ סָאװ ,למיה ןוֿפ טכיל ַא יו ױזַא .ןעמוקנָא ןייז
 ןגעוו טרָאװ ַא טגָאזעג םיא ךָאנ ןבָאה רימ רעדייא ןוא ,זדנוא רַאֿפ ןענַאטשעג
 :ױזַא זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ןיד-קסּפ םעד

 ךַײרגינעק ַא ןעו ןוא ?ןטׂש םעד ןבַײרטרַאֿפ ןטׂש רעד ןָאק ױזַא יו ---
 רעד ןעוו ןוא ;ײטשַײב טשינ ךַײרגינעק עקיזָאד סָאד ןעק יױזַא ,ךיז טלַאּפש
 ,ןײטשַײב טשינ רע ןָאק ױזַא ,ךיז טלייטעצ ןוא ןיילַא ךיז ןגעק ףיוא טייטש ןטש
 רובג ןוֿפ זיוה םעד ןיא ןעמוקנַײרַא טשינ ןעק שטנעמ םוש ןייק .טמוק עדנע ןַײז
 ךָאנרעד :ןקרַאטש םעד רעירֿפ טשינ טדניב רע רעדייא ,םילּכ ענַײז ןענלזגוצ ןוא
 | ...!יוה ןַײז סיוא טשרע רע טקידייל

 ּפעק יז ןטלַאהעג ןבָאה ןוא ןבילבעג םוטש ןענַײז םידימלּת יד רעבָא
 ןוא .םיא רַאֿפ ןטערטעג זיא הנוי רב ןועמש רָאנ ...דרע רעד וצ ןגױבעגּפָארַא
 ;וזַא טיא רַאֿפ דייר ערעזדנוא טכַארבעגרָאֿפ ןוא ןיבר ןרַאֿפ טגיינעג ךיז טָאה רע

 וד טָאװ ,דייר ענַײד טימ טנַײה טניימעג טסָאה וד סָאװ ,יבר ,זדנוא ןרעל ---
 -גוא .זדנוא רַאֿפ יז ןענַײז ךעלדנעטשרַאֿפמוא .קדצ ןיד:-תיב ןרַאֿפ טדערעג טסָאה
 ןגעוו ןוא ןייר ןענַײז סָאװ ,ןכַאז יד ןגעוו טנרעלעג זדנוא ןבָאה ןרעטלע ערעזד
 זיא סָאװ ,דייר ענַײד ךָאנ רעמ טשינ רימ ןסייוו טציא .ןיירמוא ןענַײז סָאװ ,ןכַאז
 ,ןיירמוא זיא סָאװ ןוא ןייר

 ;וזַא טרעֿפטנעעג יבר רעזדנוא טָאה
 ,ץלַא סָאד זַא ,טשינ ןעד ריא טײטשרַאֿפ ?העד-רסח ױזַא ךיוא ריא טנעז --

 םערָאװ ?ןכַאמ ןיירמוא טשינ םיא ןעק ,ןַײרַא שטנעמ ןיא ןסיורד ןוֿפ טמוק סָאװ
 קירוצ טייג סע ןוא ךיוב ןַײז ןיא טרעַײנ ,ןַײרַא ץרַאה ןַײז ןיא טשינ טמוק סע
 -מוא םיא טכַאמ סָאד --- ןשטנעמ ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ סָאד רעבָא ,םיא ןוֿפ סיױרַא
 ןעקנַאדעג עזייב סױרַא ןעמוק ,שטנעמ ןוֿפ ץרַאה ןוֿפ ,קינייוװעניא ןוֿפ םערָאװ !ןייר
 ,גיוא-זייב ַא ,ערה-רצי ,הוואּת ,תועשר ,ןטייקיטסולג ,הבנג ,החיצר ,תוגז ,ףואינ
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 -עניא ןוֿפ סױרַא ןעמוק ןטייקיטכעלש עלַא יד --- ןטײקשירַאנ ,הואג ,גנורעטסעל
 .ןיירמוא שטנעמ םעד ןכַאמ ןוא קיניײװ

 ןבָאה ,קרַאטש רעייז ןעוועג זיא ןיבר ןיא הנומא רעייז סָאװ ,םידימלּת יד
 טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,םידימלּת יד רעבָא ,דייר ענַײז ןוֿפ טלעטשעגנדירֿפוצ ךיז
 ןענַאטשעג ןענַײז ,טנעה ערעייז ןיא קרַאטש ןעוועג זיא ץעזעג סָאד ןוא טֿפירש יד

 רעצרעה ערעווש טימ ןגיוושעג ןבָאה ןוא לֿפיײװצ רעייז ןיא רעמ ךָאנ ןכָארבעג
 ,הנוי-רב ןועמש --- ךיוא ױזַא ןוא ,רעלַײמ ענעסָאלשרַאֿפ ןוא

 ;ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה רעטכיזעג ערעזדנוא ןעזעג טָאה יבר רעד ןעוו ןוא
 טלַא ןייק טשינ טכיררַאֿפ רענייק זַא ,טגָאזעג טשינ ןעד ךַײַא ךיא בָאה --

 ןוֿפ ּפָא ךיז טסַײר קיטש סָאד םערָאװ ,ךוט םעַײנ ַא ןוֿפ עטַאל ַא טימ דיילק
 םעַײנ ןייק טשינ ךיוא טסיג ןעמ .רעסערג ךָאנ טרעוו סיר רעד ןוא דיילק םעד
 רעד ןוא ןסירעצ ןרעװ טעװ לגָאל רעד םערָאװ ,ןַײרַא לגָאל ןטלַא ןַא ןיא ןַײוװ

 .ןַײרַא לגָאל םעַײנ ןיא ןַײװ םעַײנ טסיג ןעמ טרעַײנ ,ןסיגסיוא ךיז טעװ ןַײװ
 טמוטשרַאֿפ רעמ ךָאנ רימ ןענַײז ױזַא ,טרעהרעד סָאד ןבָאה רימ ןעוו ןוא

 .ףֿפורעגנָא ךיז טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא .ןרָאװעג
 ןלעוו ױזַא ,ןרעהרעד סָאד ןלעװ עטנרעלעג ןוא םישורּפ יד ןעוו ,טציא --

 ריד ףיוא ןרָאצ רעייז ןקעוורעד רעמ ךָאנ ןלעװ רימ ןוא ,ןרעװ זייב רעייז ייז
 ,םידימלּת ענַײד ,זדנוא ףיוא ןוא

 טדניצ שטנעמ ַא -- :טרעֿפטנעעג ףיורעד םיא טָאה יבר רעזדנוא רעבָא
 ןרעטנוא סע טלעטש רעדָא ילּכ ַא טימ וצ סע טקעד ןוא טכיל ןייק ןָא טשינ
 ןעז לָאז זיוה עצנַאג סָאד ידּכ ,ןדנוצעגנָא טרעוו הרונמ יד טרעַײנ ,רעטנורַא טעב
 | | ,טכיל סָאד

 :דנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 ,טלעוו רעד ןיא םולש ןעגנערֿבוצנַײרַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,טשינ טניימ --

 ןעמוקעג ןיב ךיא !דרעווש ַא רָאנ ,םולש ןייק ןעגנערב ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא
 סָאװ רעד .רעגיווש ןוֿפ רונש ,רעטומ ןוֿפ רעטכָאט ,רעטָאֿפ ןוֿפ ןַאמ ןדײשּפָא
 ױזַא ;טרעװ טשינ ךימ זיא רעד ,רימ ןוֿפ רעמ רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז טביל
 ןַײז טשינ ןָאק ,טָאה רע סָאװ ,ץלַא טשינ טזָאלרַאֿפ סָאװ ,ךַײא ןוֿפ רעכעלטיא ךיוא
 טימ ,םעט םעד טרילרַאֿפ ץלַאז סָאד ןעו רעבָא ,טוג זיא ץלַאז !דימלּת ןַײמ
 ןוא דנַאל םעד רַאֿפ ץונוצ רעמ טשינ טמוק סע ?ןרעװ ןצלַאזעג סע לָאז סָאװ

 וצ ןרעיוא טָאה סָאװ רעד .סױרַא סע טֿפרַאװ ןעמ טרעַײנ ,טסימ םעד רַאֿפ טשינ
 ףרעה סע לָאז ,ןרעה

 -םעדיוב ןַײז ןיא ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא ,טזָאלעגרעביא זדנוא טָאה רע ןוא
 ַא טימ דרע יד טקעדעגוצ טָאה ןוא ןלַאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד םערָאװ ,לביטש
 ,שינרעטצניֿפ

 יד ןגעלעג ןיב ,טימעג ןרעווש ןטימ ןַאמ רעד ,תוירק שיא הדוהי ךיא ןוא
 ןוא ,שינרעטצניֿפ ןעוועג זיא רימ םורַא .לטנַאמ ןַײמ ןיא טלקיװעגנַײא טכַאנ
 ךיז ןטלָאװ דעלג ןוֿפ גרעב יד יוװ ,תוקֿפס ןוֿפ ןעוועג טרעװשַאב זיא ץרַאה ןַײמ
 יסיורַא ןרָאװעג טלָאװ ךיא יו ,טליֿפעג בָאה ךיא ןוא --- רימ ףיוא טגיילעג ןעוועג

 ,זיוה ןטייווצ ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא טשינ ןיב ןוא זיוה ןייא ןוֿפ ןבירטעג
 ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא ןיב ךיא יו ,טליֿפעג בָאה ךיא ןוא .םייה ןַײמ זיא סַאג יד ןוא
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 למיה ןשיווצ ןעגנָאהעג ןיב ךיא ןוא ,טכיירגרעד טשינ דרע יד בָאה ןוא למיה
 ץענ ַא רימ רעטנוא לָאז רעכלעוו ,ןעוועג טשינ ָאד ןיא רענייק .ןוא .דױע ןוא

 ןוא ,היּתחַּת-לואש ןליוה ןיא לַאֿפ ךיא יו ,טליֿפעג בָאה ךיא ןוא ,ןטיײרּפשסיױא
 תושר ןייא ןוֿפ סיױרַא ןיב ךיא םערָאװ --- ,ןלַאֿפ ןַײמ וצ עדנע ןייק ָאטשינ זיא סע

 ,ןטייווצ ַא ןיא ןַײרַא טשינ ןיב .ןוא
 ןיא ,רעד סע זיא רעוו :לָאמ ןטסטנזיוט םוצ טגערֿפעג ךיז בָאה ךיא ןוא

 טימ עז ךיא ןעמעוו ,טשינ ןעק ךיא ןוא ןעק ךיא ןעמעוו ,ייג ךיא טירט סנעמעוו
 .זיא רע רעוו טשינ ךיא סייוו ךָאד ןוא ,םיׂשעמ ענַײז עז ךיא ,גָאט ןדעי ןגיוא ענַײמ
 ,תוחור עדליוו יד ןוא םי ןוֿפ סמערוטש יד וצ ךיז ןרעה סע לוק סעמעוו וצ ,רעד
 ענַײז וצ קינעטרעטנוא -- ןיאדמשא טדניב ןוא ןלאמס רעביא טיבעג רע ןוא
 טשיוװו ןוא עמערָא יד טרָאװ ןַײז טימ יױזַא טסיירט סָאװ רעד ?רע זיא רעוו --- סיֿפ
 .בָאה ךיא ןוא ?רע זיא רעוו -- עטגלָאֿפרַאֿפ ןוא עכעלקילגמוא יד ןוֿפ ןרערט יד ּפָא
 רעצנַאג רעד ךרוד ןוטעג טָאה רע סָאװ ,םיׂשעמ ענַײז עלַא ןיא טנָאמרעד ךיז
 .,רעטרעוו עלַא יד וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא ןוא ,םיא טימ ןיב ךיא סָאװ ,טַײצ
 ןוא ,טכיזעגנָא ןַײז עז ךיא סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד טדערעג טָאה רע סָאװ
 ךיז וצ בָאה ךיא ןוא .ןעמונעגמורַא ךימ טָאה קערש ַא ןוא שינרעטיצרעד ַא
 טֿפַארק רעד טימ טדער סָאװ ,ןַאמ םעד ןיא ןַײז סעּפע ךָאד זומ סע :ןיילַא טגָאזעג
 תושר טַאהעג טלָאװ סָאװ ,םענייא ןוֿפ טכַאמ רעד טָא טימ טקריוװ ןוא האוֿבנ ןוֿפ
 יד ףיוא רעדָא הרות רעד ףיוא טשינ ךיז טֿפוררַאֿפ רע .למיה ןוֿפ ףיורעד
 טרָאװ סָאד יו רָאנ ,םינקז יד ףיוא טשינ ןוא הרוסמ רעד ףיוא טשינ ןוא םיאיֿבנ
 ,ףיוא טבייה ןוא טמוק רֶע ,םימשה ןמ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןיילַא םיא וצ טלָאװ
 ןעמעוו ףיוא ,רעד עקַאט ןַײז רע לָאז -- .םענורב ןוֿפ ןייטש םעד ,ֿפקעי יו
 .חציחמ עטצעל יד ןבײהֿפױא טעװ סָאװ ,רעד -- !?סיוא ןקוק ןגיוא ערעזדנוא
 יד ,טגָאזעג תואיֿבנ ןבָאה םיאיֿבנ יד ןעמעוו ףיוא ,רעד ?טָאג ןוא זדנוא ןשיווצ
 ?לארׂשי ןוֿפ גנונֿפָאה

 םערוטש רעד יוװ --- ןעמונעגמורַא ךימ טָאה שינעמַאלֿפ ַא ןוא שינרעטיצ ַא ןוא
 ןוא .דרע'רד ןוֿפ לביוטש ַא יו טלסײרטעגכרודַא ןוא ןבױהעגֿפױא ךימ טלָאװ

 ,ןעקנַאדעג ַארַאֿפ סָאד ןענַײז טסָאװ !הדוהי ,הדוהי :טגָאזעג ןיילַא ךיז ֹוצ בָאה ךיא
 ענַײד ףיוא ןעמוק סָאװ ,רעטרעוו ַארַאֿפ סָאד ןענַײז סָאװ ןוא ?טסרעלק וד סָאװ
 / +ץרַאה טכעלש ַא ןוא ןּפיל אמט ןוֿפ ןַאמ ַא טסיב וד ?ןּפיל

 רע טָאה ךיא יו ןוא ,שינרעטיב ןוֿפ ןַאמ רעד ןגעלעג זיא רימ ןבעל ןוא
 .למיה ןוֿפ ץילב ַא יװ ןעמוק לָאז יז זַא ,טָאג ןוֿפ ףליה רעד ףיוא טרַאװעגסיױא

 רעד סודרוה טָאה רעטָאֿפ ןַײז .רעֿפײא ןוֿפ ןַאמ רעד ,ןועמש ןעוועג זיא סָאד
 "םיור םעד ןוֿפ דנַאש יד ןדִיי ערעדנַא טימ טָאה רע ןעוו ,טלטרעֿפעצ ימודא
 טשיװעגּפָא ,טצומשַאב שדקמה:תיב םעד טָאה ימודא רעד ןכלעוו טימ ,רעלדָא
 עשר םעד ךרוד ןרָאװעג טקיציײירקעג ןענַײז רעדירב ענַײז .םוטקילײה םעד ןוֿפ
 ןועמש ,רע רָאנ ,טכיײלגעגסיױא דרע רעד טימ ןרוּפצ טָאטש יד טָאה רע ןעוו ,סורַאװ
 לַאקַאש ַא יװ ,דלעֿפ ןיא היח עטזָאלרַאֿפ ַא יו ןוא ,ןרָאװעג ןענורטנַא זיא ,ןײלַא
 רעד ,רעדירב ענַײז ןעוועג ןעגַײז ןשידקע ןוא ןעגנַאלש .טױיוהעג ןלייה יד ןיא
 .טָאג ןוֿפ טרָאװ סָאד טכוזעג טָאה רע .ןטרָאגנַײװ ןַײז -- קָאטשניב רעדליו
 ,טסיירט יד ןענוֿפעג טשינ רע טָאה ,ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ַײב ,עטסיוו רעד ןיא
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 ,םיא ןיא ןטֿפָאהַאב ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,ןיבר רעזדנוא ןענוֿפעג טָאה רע זיב

 זלעֿפ ןיא טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה טלַאּפש ַא זַא ,טביילגעג רע טָאה ,רימ יוװ ,םערָאװ

 ,סיוא ריט ַא ךיז טרעטילּפש רשֿפא ,טסייוו רעוװ .טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעזדנוא ןוֿפ

 ?ןעמוקנַײרַא טעוו העושי יד רעכלעוו ךרוד

 טָאג ,טכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןיא רימ ןבעל ןגעלעג זיא רע ןוא

 -נוא םעד ןיא דרע יד ןוא ,למיה םענעלָאטש ַא ךרוד ןלױהרַאֿפ םינּפ ןַײז טָאה

 ,ץנַאלֿפ ַא יו ,ןגעלעג רע זיא .ןֿפרָאװעג קֿפס ןוא טייהנסיוומוא ןוֿפ טנורגרעט |

 ךיז ךיא בָאה .ןגעוו יד רעביא ןֿפרָאװעגקעװַא ןוא טניוו םעד ךרוד ןסירעגסױרַא

 ;טגָאזעג בָאה ןוא םיא וצ ןֿפורעגנָא

 ןוא יבר רעזדנוא ןוֿפ דיר יד טרעהעג וטסָאה !רעגירֿפיײא וד ,ןועמש ---

 ןקַאהוצרעטנוא קַאה ַא יו ףיוא ךיז טבייה סָאװ ,טנַאה יד ןעזעג וטסָאה ?רַאה

 !רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ לּפָאנ םוצ ןדנובעגנָא זיא לארׂשי עכלעוו טימ .ןעלצרָאװ יד

 וטסכַארט סָאװ ןוא דייר ענַײד ןענַײז עשז-סָאװ ? ןענַאטשרַאֿפ ןוא טרעהעג וטסָאה

 ?ןעקנַאדעג ַארַאֿפ

 :טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג רימ טָאה רע ןוא

 וצ טכער ןייק טינ טכענק רעד טָאה'ס ןוא .טָאג וצ ףַאלקש ַא ןיב ךיא --

 זיא סע יװ ,ןכרָאהעג .וצ ןוא ןוט וצ רָאנ ,רַאה ןַײז ןוֿפ ץכעוט םעד ןגעוו ןגערֿפ

 .זדנוא וצ טגנערב יבר רעד סָאװ ,טלעוו רעד ןוֿפ רַאה םעד ןוֿפ ןליוו רעד

 סָאד -- טלעוו רעד ןוֿפ רַאה ןוֿפ ןליוו םעד זדנוא טגנערב רעוו רעבָא --

 טנַײה ןבָאה רימ סָאװ ,עַײנ סָאד רעדָא ,טנרעלעג ןבָאה םימכח יד סָאװ ,עטלַא

 ?ןיבר רעזדנוא ןוֿפ ליומ םעד ןוֿפ טרעהעג

 ךיז ןסירעגֿפױא ןוא ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא ,רעֿפײא ןוֿפ ןַאמ רעד ןועמש ןוא

 ,ןוטעג סיב ַא םיא טלָאװ גנַאלש ַא יװ --- טעּפמיא סיורג טימ רעגעלעג ןַײז ןוֿפ

 ;ןֿפורעגסיױא ןוא רעגניֿפ עקידעכעטש ענַײז טימ ךימ טּפַאכעגנָא

 ,סעַײנ ןייק ןוא סעטלַא ןייק ָאטשינ זיא סע ,הלילח ,תוירק שיא הדוהי --

 !ףוס ןזיב בױהנָא ןוֿפ ,סקיביײא ןוא סנייא רָאנ זיא סע

 :טגָאזעג ןוא רעיוא ןַײז וצ טגיונעגוצ ןּפיל ענַײמ בָאה ךיא רעבָא

 םעד ןוֿפ סַײנ סעּפע טרעהעג רימ ןבָאה טנַײה ,רעֿפײא ןוֿפ ןַאמ ,ןועמש ---

 .טנרעלעג טשינ ןבָאה עטלַא יד סָאװ ,סעּפטֶע ףיבר רעזדנוא ןוֿפ ליומ

 זיא רע םערָאװ ,רימ ןיא ךיז ןטלַאהעגנָא ןוא טנַאה ןַײמ ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא

 הדוהי, :שינרעטיצ סיורג טימ טדערעג טָאה רע ןוא -- .ןלַאֿפ וצ ןעוועג טגיונעג

 ײטשרַאֿפ ךיא .טסניימ וד סָאװ ,רימ רעלקרעד ?וד טסליצ ןיהַא ואוו ,תוירק שיא

 וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז ןעד וטסָאה; -- :טרעֿפטנעעגּפָא םיא בָאה ךיא ןוא ."טשינ

 ,ןגיוושעג טָאה רעֿפײא ןוֿפ ןַאמ רעד ןועמש ןוא --- "?דייר סניבר ןַײד

 ןַײז סָאװ ,ןַאמ ַא ,הנוי ןוֿפ ןוז רעד ,ןועמש ןגעלעג זיא זדנוא ןבעל ןוא

 טֿפײר יד יוװ ,ןביולג טימ לוֿפ ןעוועג זיא רע ןוא טָאג טימ ץנַאג ןעוועג זיא ץרַאה

 .עטכערעג יד ןוֿפ ףָאלש םעד טימ ןֿפָאלשעג זיא רע ןוא .ןַײװ טימ בױרטנַײװ

 ױזַא יוו ,הנוירב ןועמש; :םיא וצ טגָאזעג ןוא טקעװעג םיא בָאה ךיא ןוא

 ַא ןיא םיוב ןוֿפ רעטעלב יד יו ןרעטיצ םידימלּת יד ןעוו ,ןֿפָאלש וטסנעק
 רעזדנוא ןוֿפ טנַײה טרעהעג ןבָאה רימ סָאװ ,דייר יד רעביא -- טניוו-םערוטש

 ליטש זיא ץרַאה ןַײמ, :ֿפורעגנָא ךיז טָאה הנוי-רב ,ןועמש ןוא "?ליומ סניבר
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 -ײלרַאֿפ טשינ טעוװ רע זַא ,ןעיורטוצ בָאה ךיא םערָאװ ,קיאור זיא טימעג ןַײמ ןוא
 ."לארׂשי ןוֿפ רעקילייה רעד ,ןענעק

 םעד טגנערב סָאװ ,הנוי-רב ןועמש ,רימ גָאז; :טגערֿפעג םיא בָאה ךיא רעבָא
 "?ְצייב סָאד רעדָא עטלַא סָאד --- ,ןרעהוצ ךיז ןלָאז רימ ןכלעוו וצ ,טָאג ןוֿפ ןליוו

 ָאטשינ זיא סע ,הלילח, :טרעֿפטנעעגּפָא זדנוא טָאה הנויירב ןועמש ןוא
 ןוֿפ סעצנַאג ןייא ָאד רָאנ זיא סע ,סעַײנ ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא ,סעטלַא ןייק
 ןקידעבעל ןוֿפ רעטרעוו יד ןענַײז יד ןוא יד :טגָאזעג טרעוו סע יוװ .ףוס ןזיב בײהנָא
 יד ןטיה וצ ךיא סייו הנומא רעד ךרוד, :טגָאזעג ךלמה דוד טשינ טָאה .טָאג
 ,"ןביולג ןַײז ןיא טבעל קידצ רעדא :ןבירשעג טייטש סע יו ױזַא --- ??םיטּפשמ

 ,ףיורעד ןענַאטשַאב ןיב ךיא ןוא -- טזָאלעגּפָא טשינ םיא בָאה ךיא רעבָא
 יד ןוא םיניד יד ןיא :ןביילג ךיא לָאז סָאװ ןיא ,ןרעלקֿפױא רימ לָאז רע זַא

 ךרוד וניבר השמ ןוֿפ טנױעלעג זדנוא ןבָאה םימכח ערעזדנוא סָאװ ,םיטּפשמ
 םימכח ןוא םינקז יד ךרוד רֿפוסה ארזע ןוֿפ ןוא ,רֿפוסה ארזע וצ זיב םיאיֿבנ יד
 רעדָא ;ןעיג רימ טירט סעמעוו ןיא ,געט ערעזדנוא ןוֿפ םינבר יד וצ זיב --
 סניבר רעזדנוא ןוֿפ טנַײה טרעהעג ןבָאה רימ סָאװ ,עַײנ סָאד ןיא ןביילג ךיא לָאז
 רע רָאנ -- שרעדנַא טשינ זיא טגָאזעג סָאד טָאה יבר רעד ןעוו םערָאװ ?ליומ
 ...?ןעייגרעד ןכַאז יד טַײװ יוװ ,טסייוו רעוו ,ױזַא ביוא .םעד ףיוא תושר טָאה

 ןעגנַאגעגכרוד שער ַא זיא ױזַא ,טרעהרעד סָאד ןבָאה םידימלּת יד ןעוו
 טָאה סָאװ ,טרעהעג ךיז טָאה םיטש ַא ןוא .שינרעטצניֿפ רעד ןיא ייז ןשיווצ
 ערעזדנוא ןוֿפ געוו ןֿפױא ךָאנ רימ ןעייג ?ָאד ךיז טוט סָאװ ,זדנוא גָאז :טגערֿפעג
 ?געוו םעַײנ ַא ןטָארטַאב ןיוש ,ןסיוו רעזדנוא ןָא ,הלילח רימ ןבָאה רעדָא ,תוֿבא
 ?ןַאמ םעד ַײב ָאד רימ ןעוט סָאװ ,ױזַא ביוא

 טדער סָאװ ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ םידימלת, :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה הנוי-רב ןועמש
 ,לארׂשי ןוֿפ גנונעֿפָאה יד ןרעוו טרַאנעגּפָא טשינ טעװ סע !הלילח ?ריא

 טלמַאזעג ךיז ןבָאה םידימלּת יד ןוא ,ןרָאװעג טרָאד זיא שער רעסיורג ַא ןוא

 ייג .הנוי-רב ןועמש ,וד :םיא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןהנוי-רב ןועמש םורַא
 -סנעָאנ רעד זדנוא ןוֿפ טסיב וד םערָאװ ,ןיבר ןרַאֿפ תוקֿפס ערעזדנוא גנערב ןוא
 .ךַאז יד ריד ןוֿפ ןלױהרַאֿפ טשינ טעוװ רע ןוא ,םיא וצ רעט

 ,ןייג טשיג ךיא לעװ ןיילַא, :טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעגּפָא הנוי-רב ןועמש טָאה
 רעד ןיא סיוא ךיז ןענעק עכלעוו ,םידימלּת יד ןוֿפ ייווצ רימ טימ טקיש טרעַײנ
 ,לביטש-ךַאד ןַײז ןיא ןיבר םוצ ןײגֿפױא רימָאל ,טמוק ןַאד ןוא ,טֿפירש רעקיליײה
 ךַאז יד טייטש ױזַא ןוא ױזַא ,יבר : ןגָאז ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןֿפרַאװ ךיז רימָאל ןוא
 םערָאװ .ךַאז יד ןרעלקֿפױא זדנוא טעװ ןוא ףליה רעזדנוא ןַײז טעװ טָאג ןוא --
 ."ןגעוו סלמיה ןרַאֿפ רע טוט -- טוט יבר רעזדנוא סָאװ ץלַא

 םעד ,ךימ ךיוא ןוא ןגירֿפײיא םעד ןועמש ןעמונעג טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא
 ןטימ ןעגנַאגעגֿפױרַא ןענַײז רימ ןוא ,םידימלּת יד ןוֿפ ןטסנירג ןוא ןטסנעלק
 ןדיישַאב םעד ןוֿפ ריט רעד רַאֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןוא ךַאד ןֿפױא רעטייל
 טימ לוֿפ זיא לביטש סָאד זַא .ריט רעד ןוֿפ טלַאּפש ַא ךרוד ןעזעג ןוא לדַײב

 ַא ןוא ,לביטש ןַײז ןיא םיא טימ ןעוועג טלָאװ למיה ןוֿפ טכיל סָאד יװ ,טכיל
 זדנוא וצ טלעצעג ןַײז ןוֿפ ןעגנורדעגסױרַא טָאה טייקהמיא ןַא ןוא טייקליטש
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 ןוֿפ טסגנַא סָאד םערָאװ ,רעסַאװ יוװ ןעגנַאגעצ ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא זַא ױזַא

 ,זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג זיא טָאג

 ;ריט רעד ןוֿפ טלַאּפש רעד ךרוד םיא וצ ןֿפורעג טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא
 "!זדנוא ףיוא תונמחר בָאה ,יבר ,יבר;

 "ףועמש; :לוק סניבר םעד טרעהעג ךיז טָאה סע ןוא

 ויא םינּפ ןַײז ןוא ,םיא רעטניה רימ ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעג זיא ןועמש ןוא
 יד ןוא ,דרע'רד ףיוא ןיבר םעד רַאֿפ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןעוועג ךיילב

 ןועמש ןוא -- סיֿפ עטעקַאנ סניבר םעד טרירעגנָא ןבָאװ דרָאב טנועמש ןוֿפ רָאה
 ;וזַא ןיבר םוצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 וד .טכענק ענַײד טימ דסח םעד ןוטעג טסָאה וד !יבר ןוא רַאה ןַיײמ --
 ענַיײד וצ ןציז וצ היכז יד ןבָאה רימ ןוא ,סַאג רעד ןוֿפ זדנוא טלמַאזעג טסָאה
 סעּפע זַא ,ןסייוו רימ ,יבר ןוא רַאה ,ליומ ןַײד ןוֿפ דייר יד ןעקנירט וצ ןוא סיֿפ
 טָאג ןוֿפ רעֿפײא רעד יװ ןעעז רימ ,ריד רַאֿפ טײרבעגנָא טָאג טָאה סעסיורג
 ךָאנ טשרוד ןוֿפ טרעצרַאֿפ טרעוו המשנ ןַײד ןוא .רעַײֿפ ַא יו ריד ןיא טנערב
 טניוטשרעד ןרעוו רימ ןוא םיׂשעמ ענַײד ןעעז רימ .גנואַײרֿפַאב ןוא זיילסיוא
 ,ןזײלוצֿפױא ןוא ןדניב וצ --- טנַאה ןַײד ןיא טכַאמ יד טגיילעג טָאה טָאג .ייז ןוֿפ

 יז ןֹוא ייז ףיוא ןָא טסַײרש וד ,םיתיחשמ ןוא תוחור יד רעביא טסקיטלעוװעג וד
 לַיײװ ,גנונֿפָאה ןוא דײרֿפ טימ ןסָאגעגרעביא ןרעוו רעצרעה ערעזדנוא .ןכרָאהעג
 .ךיוב סרעטומ ןיא דניק סָאד יװ ,ריד ןיא ףייר טרעוו הלואג יד יוװ ,ןעעז רימ
 סנקלָאװ ,ןגרָאז ןוֿפ רענייטש טימ טרעװשַאב רעצרעה שרעזדנוא ןרעוו ךָאד רעבָא
 טשינ יז ןענעק רימ ןוא םיׂשעמ ןעעז רימ .ןגיוא ערעזדנוא רעביא ךיז ןגייל
 יו .טשינ ייז ןעײטשרַאֿפ רימ ןוא --- ריד ןוֿפ רעטרעוו ןרעה רימ .ןשטַײטסיױא
 טרעלױקעגּפָארַא זיא ןייטש רעד ,םענורב םעד ַײב רימ ןעייטש ףָאש עקיטשרָאד
 יבר .ןעקנירטוצנָא זדנוא ןַײרַא עניר רעד ןיא טינ טמוק רעסַאװ סָאד ךָאד ןוא --
 וצ וצ זדנוא םענ .טשינ זדנוא סױטשרַאֿפ .זדנוא ןוֿפ טשינ ךיד טלַאהַאב ! רַאה ןוא
 עטרעדורעצ ערעזדנוא ןַײא ליטש ןוא ,טרָאװ ןַײד טימ זדנוא טסיירט ,ץרַאה ןַײד
 ,רעטימעג

 ,הנוי-רב ןועמש; :חור תחנב טגערֿפעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז יבר רעד טָאה
 | ??ץרַאה ןַיײד טרעװשַאב סָאװ ,סָאד זיא סָאװ

 -- ,קדצ ןיד-תיב ןרָאֿפ .יבר ,טנַײה טדערעג טסָאה וד סָאװ ,דייר יד --
 רימ סָאװ ,עטלַא סָאד ךָאנ סָאד זיא .טרעהעג סעכלעזַא טשינ לָאמ ןייק ןבָאה רימ
 ןכלעוו ,געוו םעַײנ ַא ףיוא ןיוש זדנוא וטסריֿפ רעדָא ,ןָא יניס גרַאב ןוֿפ ןטלַאה
 םידימלּת יד סָאװ סע זיא סָאד ? ןטָארטַאב טשינ לָאמ ןייק ןבָאה תוֿבָא ערעזדנוא
 :ו ,ןסיוו ןליוו

 ךיא בָאה לָאמ ליֿפיװ ,עקיביולגניילק ריא ,ָא, :ןֿפורעגנָא יבר רעד ךיז טָאה
 יד ןרעטשעצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ןעניימ טשינ טלָאז ריא זַא ,טגָאזעג ךַײא
 וצ רָאנ ,ןרעטשעצ ןעמוקעג טשינ ךיא ןיב םיאיֿבנ יד ןוֿפ דייר יד ךיוא .הרוּת
 טרעטשעצ רעירֿפ ןלעוו דרע ןוא ?מיה -- ךַײא ךיא גָאז ױזַא םערָאװ ,ןליֿפרעד
 הרוּת רעד ןוֿפ עלעכירטש ןייא וליֿפַא רעדָא דוי רעקיצנייא ןַא רעדייא ,ןרעוו'

 ..."ןרעוו םיוקמ ץלַא טשינ טעװ סע זיב --
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 ,טנעה ענַײז םיא וצ טקערטשעגסיוא ,סיֿפ ענַײז וצ ןֿפרָאװעג ךיז ןועמש טָאה

 ןוא טסיירט רעזדנוא טסיב וד !יבר ןוא רַאה, :דײרֿפ טיורג ןיא ןֿפורעגסיױא ןוא

 ןגיוא ענַײז ןוֿפ לרעּפ יו ןענורעג ןענַײז ןרערט עסיורג ןוא "!גנונעלנָא רעזדנוא

 טָאה זדנוא וצ ןוא ,םינּפ טנערבעגּפָא ןַײז ןוֿפ ןשטיינק יד ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז ןוא

 טעװ סע זַא ,טגָאזעג טשינ ןעד ךַײא ךיא בָאה; :טגָאזעג ןוא טדנעוועג ךיז רע

 ."לארׂשי ןיא רעקילייה רעד גנונעֿפָאה רעזדנוא ןרַאנּפָא טשינ

 ןוא ,ןהנוי-רב ןועמש ןביױהעגֿפױא ןוא ןגױבעגּפָארַא ךיז טָאה יבר רעד ןוא

 ;טגָאזעג םיא וצ טָאה

 יז זַא ,םישנ יד גָאז ןוא ,ןּפמָאל יד ןָא דניצ ןוא ייג ,ןועמש ,טסיירטעג ַײז,

 םידימלּת יד טימ ליוו ךיא םערָאװ ,בוטש ןיא ָאד זיא סע סָאװ ,ןטײרברָאֿפ ןלָאז

 ."ןוט וצ טָאה ריא סָאװ ,ןגָאז ךַײא לע ךיא ןוא ,טיורב ןכערב

 עלַא ןענַײז רימ ןוא ,ןסייהעג טָאה יבר רעד סָאװ ,ןוטעג ןבָאה רעבַײװ יד ןוא

 סָאד טגײלעג ןבָאה ייז ןוא .בוטש ןיא רעגיווש סנועמש וצ ןעמוקעג ןעמַאזוצ

 ןוֿפ זדנוא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,בַײװ סָאד ןוא ,ןחלש ןֿפױא םיא רַאֿפ טיורב

 ןוא ,םיא םורַא ןעוועג ןענַײז םידימלּת יד ןוא ,סיֿפ ענַײז וצ ןגעלעג זיא לדגמ

 ,ריט רעד ןוֿפ טלַאּפש ןיא ןענַאטשעג ןענַײז רעבַײוװ יד

 -עצ ןֹוא ,טיורב סָאד ןכָארבעג ןוא טעבעג ןַײז טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא

 .זדנוא ןשיווצ טלייט

 טדערעג ןדנוא וצ רע טָאה ,טיורב סָאד זדנוא טליײטעג טָאה רע יװ ןוא

 טשינ יז ןבָאה רימ ןוא ןרעיוא ערעזדנוא טימ טרעהעג ןבָאה רימ עכלעוו ,דייר
 ערעזדנוא ןיא רעַײֿפ רענעסָאגעצ יװ ןעמוקעג ייז ןענַײז ךָאד -- .ןענַאטשרַאֿפ

 טָאה רע ןוא .החּפשמ ןייא ןיא טילגעגנעמַאזוצ זדנוא ןוא ןַײרַא סדייוועגניא

 | ;וזַא זדנוא וצ טגָאזעג

 .רעטָאֿפ -- םדא-ןב םעד רַאֿפ רָאֿפ ןעמוק תונויסנ ערעווש זַא ,ןסיוו טַײז ---

 ןַײד ןעזרעד ןלָאז ייז זַא ,עקיבײלג ענַײד ןוֿפ ןגיוא יד ףיוא ןֿפע ,למיה ןיא
 טשינ ןוא ,ןגעוו דוֿבּכ ןַײמ רַאֿפ טשינ זַא ,ריד רַאֿפ עודיו יולג זיא סע .טכיל

 ,ךייר יד דער ןוא םיׂשעמ עלַא יד ךיא וט זיוה סרעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ

 טײרּפשרַאֿפ ןרעוו לָאז הנומא ןַײד ידּכ !ןעמָאנ ןביל ןַײדז ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ רָאנ
 ןריױלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ףָאש יװ ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןוֿפ רעצרעה יד ןיא
 , ..!סיוא ואוו ןוא ןַײא ואוו טשינ ןסייוו ןוא ,ךוטסַאּפ םעד

 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא ,ןגיוושעג ןוא םורַא ןסעזעג ןענַײז רימ ןוא
 ;טגָאזעג ןוא

 ,דסח סטָאג ןוֿפ ןמיס רעד זיא טלעוו ר עד ןוֿפ קילג סָאד טשינ ,ןסיוו טַײז;

 יד .קילג ןוא החלצה טימ רע טקנעשַאב ,ביל טָאה טָאג סָאװ .םעד טשינ ןוא
 ענַײז רעדנַאנוֿפ טלייט טָאג סָאװ ,זַײרּפ רעד טשינ ןענַײז טלעוו רעד ןוֿפ רעטיג
 רַאֿפ ,םיעשר יד רע טלָאצַאב טלעװ ועד ןוֿפ רעטיג יד טימ .עטלייוורעדסיוא
 טערב-ליצ םעד רַאֿפ ןטלייװרעדסיוא ןַײז רע טכַאמ לָאמטֿפָא .תויכז לסיב רעייז
 סיוא טרעטסַאלֿפ רע ,םירוסי טימ רע טקנעשַאב עטסטבילעג ענַײז ;ןלַײֿפ יד ןוֿפ
 יד לַײװ ,רענרעד עקידעכעטש טימ -- םיא וצ עטכערעג יד ןוֿפ געװ םעד
 .טָאג וצ םיא ןרעטנענרעד ןשטנעמ ןוֿפ םירוסי
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 רעד ףיוא ןברק סלַא ןוז ןקיצנייא ןַײז ןסייהעג ןעמהרֿבַא טשינ טָאג טָאה;

 םירצמ ןיא רָאי טרעדנוה ריֿפ רעדניק ענַײז טשינ רע טָאה ןוא ?ןעגנערב הדקע

 -מוירט עטכעלש סָאד -- טעז ןוא םורַא ךַײא טקוק ?ןטלַאהעג טֿפַאשטכענק ןיא

 "עג יד ןוֿפ ּפעק יד ףיוא הּפצוח טימ ןטערט ייז ,םיעשר יד ןלַאש סע ,טריֿפ

 טָאג ,טייקיבייא רעד ןוֿפ סָאמ יד זיא טלעו רע ד ןוֿפ סָאמ יד טשינ .עטכער

 ,ןדַײמרַאֿפ טשינ לרוג רעד טעװ םדא-ןב םעד ךיוא ןוא ,סָאמ רעדנָא ןַא טימ טסעמ

 ."זַײרּפ ןלוֿפ ןַײז ןלָאצַאב טעוו רע ןוא
 .ןרָאװעג ליטש זיא ןוא ,טקַאהעגּפָא יבר רעד טָאה ָאד ןוא

 ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,ןעמונעגמורַא קערש עסיורג ַא טָאה זדנוא ןוא

 .טניימ רע סָאװ
 ,זדנוא רעלקרעד ,רַאה ןוא יבר, :טגערֿפעג םיא טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא

 "?רעטרעוו ענַײד ןײטשרַאֿפ רימ ןלָאז ױזַא יו

 :טרעֿפטנעעג םיא טָאה יבר רעד ןוא
 וצ טײרַאב ןַײז זומ ,רימ טימ טייג סָאװ ,רעד ךיוא .הנויירב ןועמש --

 ?טײרַאב ריא טנעז .זַײרּפ ןלוֿפ םעד ןלָאצַאב

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןועמש ןוא
 ןענַײז רימ ןוא ךיז רעטניה טזָאלרַאֿפ ץלַא טשינ ןעד רימ ןבָאה יצ ,יבר ---

 ?ןעגנַאגעגכָאנ ריד
 ;דנוא וצ טגָאזעג ןוא ןבױהעגֿפױא ןגיוא ענַײז טָאה יבר רעד רעבָא
 ליואוו ;רעַײא זיא טָאג ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד םערָאװ ,עמערָא ,ךַײא זיא ליואוו,

 ליואוו ; ןעײרֿפ ךיז רעטעּפש טעװ ריא לַײװ ,ןענייוו טציא טוט ריא סָאװ ,ךַײא זיא
 ,ךיז ןוֿפ ןדײשּפָא ךַײא ןלעװ ןוא ,ןסַאה ךַײא ןלעװ טַײל יד ןעוו ,ןַאד ךַײא זיא !

 עטכעלש יד יװ ןֿפרַאװרַאֿפ ןעמָאנ רעַײא ןלעװ ןוא ,ןעמעשרַאֿפ ךַײא ןלעוו ןוא
 טעז םערָאװ ,דײרֿפ רַאֿפ טגנירּפש ,גָאט םעד ןיא ךַײא טײרֿפ .םדא-ןב םעד ןוֿפ ךַאז
 ןוטעג תוֿבא ערעייז ךיוא ןבָאה ױזַא םערָאװ ,למיה ןיא סיורג זיא רכׂש רעַײא ---
 רעד יװ ןַײז לָאז רע זַא ,דימלּת םעד רַאֿפ גונעג זיא סע ןוא .םיאיֿבנ יד וצ
 ןֿפורעג תיבה-לעב םעד ןבָאה ייז ןעוו ןוא .רַאה ןַײז יו טכענק רעד ןוא ,יבר
 טכרוֿפ רעבירעד ?ןֿפור ױזַא דניזעגזיוה ןַײז ייז ןלעװ רעמ לֿפױװ זיא ,ֿבוֿבז-לעכ
 ןיא ןגָאז ריא טלָאז ,רעטצניֿפ רעד ןיא ךַײא גָאז ךיא סָאװ .ייז רַאֿפ טשינ ךַײא
 טלָאז ,טמיורעגנַײא רעיוא םעד ןיא טרעה ריא סָאװ סָאד ןוא .טייקיטכיל רעד
 .רעכעד יד ףיוא ןֿפורסיױא ריא

 יװ טכַאמעג טנַײה ךיד בָאה ךיא ,עז ןוא; :איֿבנ םוצ טגָאזעג טָאה טָאג יו;
 םעד רעביא ןרעיומ ענרעּפוק יװ ןוא לַײז םענרעזַײא ןַא יו ןוא טָאטש עטסעֿפ ַא
 םינהּכ עריא ןגעק ,ןטשריֿפ עריא ןגעק ,הדוהי ןוֿפ ןגינעק יד ןגעק דנַאל ןצנַאג
 ,יד רַאֿפ טשינ ךיז טכרָאֿפ :ךַײא ךיא גָאז רעבירעד *!דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןגעק ןוא

 ,המשנ יד ןעגנערבמוא טשינ ןענָאק סָאװ רעבָא ,ףוג םעד ןעגנערבמוא ןעוט סָאװ
 יז ןוֿפ סנייא ןייק ןוא ?הטורּפ ןייא רַאֿפ לגײֿפ ייווצ טשינ ןעד ןעמ טֿפױקרַאֿפ
 רעַײא ןוֿפ רָאה יד וליֿפַא ןסיו סרעטָאֿפ רעַײא ןָא דרע רעד וצ טשינ טלַאֿפ
 "וארומ ןייק טשינ טָאה רעבירעד ,טלייצעג ןענַײז ּפָאק

 ,ּפעק ערעזדנוא רעביא טגיילעג ןוא טנעה ענַײז ןעמונעג טָאה יבר רעד ןוא
 .ןעוועג ךימסמ זדנוא טָאה רע ןוא ,ןרעדנַא ןכָאנ םענייא
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 -סיױרַא חוּכ ןבעגעג זדנוא טָאה רע .ןוא ,לָאצ ןיא ןעוועג רימ ןענַײז ףלעווצ
 -גָאטיײװ ןוא ןקנַארק ןדעי ןלייה וצ ןוא ןשטנעמ ןוֿפ תוחור עטכעלש יד ןבַײרטוצ
 ןיא ,טשינ טייג םייוג יד ןוֿפ געוו םעד וצ/ :טגָאזעגנָא זדנוא טָאה רע ןוא ,ןקיד
 ףָאש ענערױלרַאֿפ יד וצ טייג טרעַײנ ,טשינ טמוק םינורמוש יד ןוֿפ טעטש יד
 למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד ;ןֿפור ריא טלָאז ןייג רעַילא ןיא ןוא ,לארׂשי זיוה ןוֿפ
 טשינ ןוא דלָאג ןייק ןעמענ טשינ טלָאז ריא -- !ןעמוק וצ ךיז טרעטנענרעד
 טשינ ןוא ,ןעלטרַאג ערעַײא ןוֿפ ךעלקעז יד ןיא רעּפוק ןייק טשינ ןוא רעבליז ןייק
 ןייק טשינ ןוא ךיש ןייק טשינ ןוא רעדמעה ייווצ ןייק טשינ ,געוו ןֿפיױא זַײּפש ןייק
 סָאװ רעד .טיורב לקיטש ןַײז רשּכ ךיז טנידרַאֿפ רעטעברַא רעד םערָאװ ,ןקעטש
 לוע םעד ןעמענ זומ רע .שֿפנ ןַײז ןענעקײלרַאֿפ זומ רעד ,רימ ךָאנ ןײגכָאנ ליוו
 רעד ,שֿפנ ןַײז ןעװעטַאר ליוו סָאװ ,רעד םערָאװ .רימ ךָאנ ןייג ןוא טָאג ןוֿפ
 רעד בילוצ רימ רַאֿפ שֿפנ ןַײז ןרילרַאֿפ טעװ סָאװ ,רעד ןוא ,ןרילרַאֿפ סע טעוו
 ,הלועּפ יד זיא סָאװ םערָאװ .ןעװעטַאר ךיז טעװ רעד ,ןָא גָאז ךיא סָאװ ,הרוׂשב
 סָאװ רעבָא ,המשנ יד טרילרַאֿפ ןוא --- טלעוו עצנַאג יד טניוועג שטנעמ רעד סָאװ
 "והמשנ ןַײז רַאֿפ ןוידּפ טלַא ןבעג שטנעמ רעד ןָאק

 ַא וצ ןרָאװעג טרעקעגרעכיא זדנוא וצ זיא שינרעטצניֿפ ןוֿפ טכַאנ יד ןוא
 ,דײרֿפ וצ רעיורט ןוֿפ העש יד ןוא ,טכיל סיורג

 זדנוא טָאה ןוא ןדנוברַאֿפ גנע יבר רעד זדנוא טָאה טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא
 טכַאנ יד ןענַײז עכלעוו ,טַײל יוװ ןעוועג ןענַײז רימ --- .טכַאמעג החּפשמ ןייא וצ
 ,ןריובעג ַײנסֿפױא ןוא ןברָאטשעג

 או

 רעצנַאג רעד ןיא ןוא טָאטש ןיא ןרָאװעג ריואוועג זיא ןעמ יו ,םעד ךָאנ

 -סירַא ןבָאה ןירדהנט יד ןוֿפ םיחילש יד סָאװ ,ןיד-קסּפ םעד ןגעו טנגעגמוא

 ןעגנַאגעגכָאנ זיא סָאװ ,קלָאֿפ ליֿפ ךיז טָאה ױזַא ,ןיבר רעזדנוא ףיוא ןבעגעג

 טָאה רע סָאװ ,תומשנ ליֿפ ךיוא .םיא ןוֿפ טרעטַײװרעד ,טירט סניבר רעזדנוא

 ואוו ,טעטש ערעדנַא עלַא ןיא ןוא לדגמ ןיא ,הדיצ תיב ןיא ,הרדג ןיא טכַאמעג

 עכַײר ליֿפ ךיוא ןוא .םיא ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא ןענַײז ,ןעמוקעג רָאנ זיא יבר רעזדנוא

 -ֿפױא ןבָאה ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ הּפוק רעד ןיא טרעַײטשעגַײב ןבָאה סָאװ ,ןעױרֿפ

 ןענַײז סע ןוא .ןעמייה ערעייז ןיא קירוצ קעװַא ןענַײז ןוָא ,ןלָאצ וצ (טרעהעג

 ןבָאה ייז ,ןייג וצ ואוו טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןבילבעגרעביא רָאנ

 ,םיא ןיא ןטלַאהעג ךיז

 זיא סָאװ ,קלָאֿפ עמערָא סָאד ןעזרעד בָאה ,תוירק שיא הדוהי ,ךיא ןעוו ןוא

 ץרַאה ןַײמ זיא יױזַא ,הנוירב ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא ןציז ןבילבעגרעביא

 ,ןַאמ רעד ןעוועג ןיב ,תוירק שיא הדוחי ,ךיא םערָאװ .טסגנַא רַאֿפ ןעגנַאגעגסיוא

 ,לטַײב רעד ןוא ,הפוק רעד ןוֿפ לטַײב םעד לטרַאג ןַײז ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ

 -סיוא ןביױהעגנָא דלַאב ךיז טָאה ,ןיבר םעד טזָאלרַאֿפ ןבָאה עכַײר יד יו ,םעד ךָאנ

 ?ןַײז טציא טעװ סָאװ :טכַארטעג ץרַאה ןַײמ ןיא רימ בָאה ךיא ןוא ,ןקידיילוצ

 -ערָא יד ןוֿפ גנוזַײּפשַאב רעד טימ םערָאװ ?טַײל עמערָא יד ןזַײּפשַאב טעוװ רעוו

 ןטמַאַאב סעסודרוה ןוֿפ בַײװ סָאד ,הנחוי :ױזַא ןעוועג זיא טציא זיב טַײל עמ
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 טכַאמעג טָאה יבר רעד סָאװ ,תומשנ יד טָא -- ױרֿפ עגנוי יד ,הנשוש ןוא ,הזוכ
 ליֿפ טַאהעג ןבָאה ןוא רעזַײה עכַײר ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ,םיענ טָאטש רעד ןיא
 הּפוק רעד ןיא טלעג סָאד ןבעגעגנַײרַא ןוא םיסכנ יד טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ייז .םיסכנ
 יד ןוטעג ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא ,ןלוֿפַאב ייז טָאה יבר רעד יוװ ,טַײלעמערָא רַאֿפ
 טָאה יבר רעד םערָאװ .ןיבר םוצ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,טַײל עכַײר ערעדנַא
 ערעייז טֿפױקרַאֿפ טשינ ןבָאה ייז זיב ,הדע רעד ןיא ןעמעננַײרַא טלָאװעג טשינ ייז
 ,הּפוק רעד ןיא ןבעגעגנַײרַא טלעג סָאד ןוא םיסכנ

 רימ ןוא ,זַײּפש ערעדנַא ןוא טיורב טֿפױקעג רימ ןבָאה טלעג םעד רַאֿפ
 םורַא ןטלַאהעגֿפױא דימּת ךיז ןבָאה עכלעוו ,טַײלעמערָא יד טזַײּפשעג ןבָאה
 יחולש יד ןוֿפ ןיד-קסּפ רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו ,רעבָא טציא .ןיבר םעד
 ןעמענטימ טלָאװעג יז טָאה ןוא ,הנחוי רעד ןוֿפ ןַאמ רעד ןעמוקעג זיא ,ןירדהנס
 ,ןעוועג זיא סע ןוא ,הנשוש ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ,קודצ רעכַײר רעד ךיוא ױזַא ;םייהַא
 ןעױרֿפ ייווצ יד ייז ןבָאה ,ןיבר רעזדנוא ןזָאלרַאֿפ טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז זַא
 ךַאז יד זיא לדגמ טָאטש רעד ןוֿפ םירמ רעד טימ ןוא .ןעוועג הלחנ ריֿבעמ

 ;יױזַא ןעוועג
 רעכלעוו ,רעשימ:-לייא רעדנילב רעד ,ימלת-רב טכַארבעג ריא טָאה ןיבר םוצ

 ןיא ןייג טנרעלעג יז טָאה רע ןוא ,ליבטמה ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ןעוועג זיא
 ,בַײל ריא טקינַײּפעג יז טָאה ,ליבטמה ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד יוװ .ןגעוו ענַײז
 עריא ןוֿפ ךיז ןקינייר וצ ידּכ ,קַאז ַא ןיא ןוטעגנָא ןעגנַאגעג זיא ןוא טסַאֿפעג
 ריא טָאה יבר רעד רעבָא .געוו ןטכעלש ריא ןוֿפ ןַײז הֿבושּתב רזוח ןוא דניז
 ַא ןיא ןוטעגנָא ןייג טשינ ףרַאדַאב ןוא ןקינַײּפ טשינ ךיז ףרַאדַאב יז זַא ,טגָאזעג
 שטנעמ ןוֿפ ץרַאה ןיא טקוק טָאג םערָאװ ,ןַײז וצ הֿבושּתב רזוח טימרעד ידּכ ,קַאז
 הניכש רעד ןוֿפ טסַײג רעד טשינ טמוק ךיוא ןוא ,רעדיילק ענַײז ףיוא טשינ ןוא
 םעד בַײל רעייז ףיוא ןגָארט הֿבושּת-ילעב עתמא יד ןוא ,דײרֿפ ךרוד רָאנ ןדַײס
 ןברַאֿפ ןוא רעדיילק ענרוּפרוּפ ןָא ךיז ייז ןדיילק ּפָאק םעד רעביא ןוא ,קַאז
 טשינ ןלָאז ןשטנעמ יד ידּכ ,ןלייא עטוג טימ ייז ןרימשַאב ןוא רעמינּפ ערעייז
 -יילק ריא טרעדנעעג דלַאב םירמ טָאה ױזַא .ךיז ןקינַײּפ ןוא ןטסַאֿפ יז זַא ,ןסיוו

 ןגָארטעג ןוא ,ןלייא יד טימ ןרימש רעטַײװ בַײל ריא ןוטעג טָאה ןוא ,גנוד
 ןעוו ,לָאמ סעדעי גנוריצ ןיא ךיז טצוּפעג ןוא ,רעדיילק ענעדַײז עטברַאֿפעג
 שמשמ יז טָאה רעבַײװ ערעדנַא עלַא רַאֿפ רעמ ןוא .ןיבר ןרַאֿפ ןמוקעג זיא יז
 םיא רַאֿפ טיינעג ןּוא םינידס עסַײװ ענַײז ןשַאװעג טָאה יז .ןיבר םעד ןעוועג
 עטלייורעדסיוא טימ טעטֿפודַאב טָאה יז עכלעוו ,טנוװַײל ןלעדייא ןוֿפ רעדמעה
 ןגָארט קידנעטש טגעלֿפ יז סָאװ ןוא ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה יז סָאװ ,ןלייא
 ריא ףיוא ךעלעטייק ףיוא ןדנובעגנָא ,ןלַאירעטַאמ עלעדייא ןוֿפ ךעלשעלֿפ ןיא

 ,ןַײרַא הּפוק רעד ןיא ןבעגּפָא ץלַא טזומעג ןבָאה רעבַײװ ערעדנַא עלַא .זדלַאה

 -לטייש יד וצ טֿפױקרַאֿפ ןוא ןטינשעגּפָא רָאה ערעייז וליֿפַא ןבָאה ייז ןוֿפ לייט
 סָאװ ,ןלייא ערעַײט עריא טָאה םירמ רעבָא ,סרעטכעלֿפ-"דרעב ןוא סרעכַאמ
 עלַא ,ןטלַאהַאב ,ןזַײּפשַאב טַײלעמערָא ליֿפ זַײרּפ רעייז רַאֿפ טנָאקעג טָאה ןעמ
 דָארניּפש םַײב ,ףיוה ןיא ןוא זיוה ןיא טעברַאעג רעווש ןבָאה רעבַײװ ערעדנַא
 טַײלעמערָא ליֿפ יד ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב עלַא ןגרָאזַאב וצ ידּכ ,שעוו יד ַײב ןוא
 רעד ןוֿפ םירמ ,רעבָא יז .ןיבר םורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םידימלּת ןוא
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 ןלָאז יז זַא ,טנעה עריא טגעלֿפעג ןוא בַײל ריא ןטיהעג טָאה ,לדגמ טָאטש
 שמשמ ייז טימ ןענָאק לָאז יז ידּכ ,טעברַא רערעוװש רעד ןוֿפ ןרעו בָארג טשינ

 -עגקעװַא בַײל ןוא המשנ ריא טָאה יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז םערָאװ .ןיבר םעד ןַײז

 וצ היכז יד ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ןוא ;ןיבר םוצ המימּת הלוע ןַא רַאֿפ ןעקנַאש
 ױזַא .טעברַא רערעווש ןוֿפ ןרעוװ בָארג טשינ ןענָאק ,רַאה ןוֿפ סיֿפ יד ןרירַאב
 רָאנ ,ךַײלגוצ רעבַײװ ערעדנַא יד טימ טעברַאיזיוה ןייק ןוט טשינרָאג יז טגעלֿפ
 -ךַאד ןיילק ןַײז טָאה יז .עטתרשמ סניבר םעד סלַא ןעוועג שידקמ ךיז טָאה יז
 סע טריצַאב ןוא טצוּפעגסיױא טָאה יז .טייקיטכיצ סיורג ןיא ןטלַאהעג לביטש
 -עג טָאה יז סָאװ ,ןצריוװעג עקידוװעקעמש עטוג ןוא ךעלמילב-דלעֿפ ליֿפ טימ
 טליֿפעגנָא ןַײז קידנעטש לָאז לביטש ןַײז ידּכ ,דלעֿפ ןיא ןסקַאװ ייז ואוו טסואוו
 -םימשב עטסעב יד טימ טלקנירּפשַאב יז טָאה רעגעלעג ןַײז ןוא .תוחיר עטוג טימ
 .ךעלשעלֿפ עשיקינעֿפ עריא ןיא ליֿפ ױזַא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןלייא

 ,השודק הדוֿבע רעד ןוֿפ ןעמוקעגמײהַא זיא יבר רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ןוא קנערק עלַא ךיז ףיוא ןעמונעגרעביא טָאה רע זַא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה
 "עד זיא רע ןוא ,טלייהעג ןשטנעמ יד טָאה רע עכלעוו ןוֿפ ,רעצ ןוא ןַײּפ ,קערש
 ,טסַאל רערעווש רעד ןוֿפ ןכָארבעג ךיז טָאה רעּפרעק ןַײז .ןעוועג דימ רעייז רעביר
 ,רעצ טימ לוֿפ ןוא ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ןַײז ןוא ,ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ
 ואוו ,לביטש ןיא טכַײלשעגנַײרַא םירמ ךיז טָאה ױזַא ,ןעמוקעגמיײהַא זיא רע ןעוו

 ןשַאװעג ןוא סיֿפ ענַײז ןעמונעג טָאה ןוא ,הנויירב ןועמש ַײב ןסעזעג זיא רע
 יז ןוא ,זדלַאה ריא ףיוא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,ןלייא יד טימ טלייאעג ןוא
 -לייט ןוא .ןוט טזָאלעג ריא סע טָאה יבר רעד ןוא ,רָאה עריא טימ טנקירטעג
 ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה יז ןוא ,ריא רעביא שדוקה חור רעד ןעוועג זיא לָאמ
 ןביהעגנָא טָאה יז ןוא ,ןּפיל עריא ןוֿפ טצעזעג טָאה םיוש ַא ןוא ,דרע רעד
 סיורג ןוֿפ --- ריא ןוֿפ טדערעגסױרַא טָאה תואיֿבנ ַא ןוא ,תורושב ןַײז וצ רׂשֿבמ
 ,ןיבר רעזדנוא וצ טייקנבעגרעביא ןוא טֿפַאשביל

 -טנעָאנ ַאזַא ןיא ךיז טניֿפעג יז סָאװ ,ןעוועג אנקמ רעבַײװ ערעדנַא יד ןבָאה
 טוט יז סָאװ ,רעבירעד ריא ףיוא טגירקעג ןבָאה ייז ןוא ,ןיבר רעזדנוא וצ טֿפַאש
 ןיבר ןרַאֿפ שידקמ ןצנַאג ןיא ךיז זיא רָאנ ,ןכַאז עכעלזיוה יד ןיא טשינרָאג
 ןוֿפ ליֿפ ןוא ,גנוריצ ןוא רעדיילק עקיברַאֿפ ןיא ךיז טריצ ןוא ךיז טדיילק יז ןוא
 ,טַײלעמערָא יד ןזַײּפש ןוֿפ הּפוק רעד וצ טרעַײטשעגַײב ןבָאה עכלעוו ,רעבַײװ יד
 .עריא ןֿפױקרַאֿפ לדגמ ןוֿפ םירמ לָאז; :טגָאזעג ןוא טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה
 םעד ךרוד זיא הּפוק רעזדנוא ןוא .?טַײלעמערָא יד ןזַײּפש ןוא ןלייא ערעַײט
 ,ןרָאװעג טקנערשעגנַײא רעייז זיא הדע רעזדנוא ןוא ,ןרָאװעג רעל רעייז

 עמערָא טימ ןעוועג טליֿפעגרעביא זיא רעגיווש סהנוי-רב ןועמש ןוֿפ ףיוה רעד
 ,עקנַארק עכלעזַא ןוא ,םייח ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 ייז ןוא .דניז טימ עטרעװשַאב --- לייט ַא ןוא ,ןייג טנָאקעג טשינ ןבָאה עכלעוו
 ,טסימ סנֿפױה ענעֿפרָאװעגנָא יו ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ןענַײז
 טָאטש רעד םורַא טעשזדנָאלבעג ןבָאה ייז ןוא ,בוטש ןוֿפ סױרַא טֿפרַאװ ןעמ סָאװ
 ןבָאה טָאטש רעד ןוֿפ טַײל יד ןוא .טיורב גנורעקלעֿפַאב רעד ַײב טלטעבעג ןוא

 קלָאֿפ סָאד רע טָאה טָא; :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןיבר רעזדנוא ףיוא טלמרומעג

 רעד רָאנ ,שרעדנַא טשינ ;רעמ ןֿפלעה טשינ יז ןָאק רע ןוא ,ךיז וצ ןֿפורעג
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 ואווע :טגָאזעג ןבָאה טַײלעמערָא יד ךיוא ןוא ."םיא ןוֿפ ןוטעגּפָא ךיז טָאה חוּכ

 זדנוא רע טֿפלעה סָאװרַאֿפ ?טלייצרעד זדנוא טָאה ריא ןכלעוו ןגעוו ,רעד זיא
 "?ןרָאװעג טרַאנעגּפָא רעדיוו ןעגנונֿפָאה ערעזדנוא ןענַײז יצ ?טשינ

 -ַאבסיוא ןוא ,ןסָאלשעגּפָא לביטש:םעדיוב ןיא ךיז טָאה יבר רעד םערָאװ
 וצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןועמש זיא ןַאד .ןעז טלָאװעג טשינ םענייק ןוא ,ךיז ןטלַאה
 ןיא ריד םורַא טלמַאזרַאֿפ ןענַײז טַײלעמערָא יד, :טגָאזעג םיא טָאה ןוא םיא

 "יז טימ ןוט ךיא לָאז סָאװ !העושי ןַײד ףיוא סיוא ןטרַאװ ןוא ףיוה
 .ןײילַא עלַײװ ַא ךַײא טימ ןַײז ליוו ךיא, :טרעֿפטנעעג טָאה יבר רעד רעבָא

 הֿברוח ַא ןעק ךיא .ייז ןוֿפ דימ ןיב ךיא םערָאװ ,ןענַאד ןוֿפ ןייג רימָאל ,טמוק
 ןוא ןײגניהַא טרָאד רימָאל ,טמוק ,הדיצ-תיב טָאטש רעד ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא
 זיא סָאד סָאװ *!ֿבה !ֿבה; :ןעַײרש ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,ןומה םעד ןוֿפ ךיז ןטלַאהַאב
 רעטָאֿפ רעזדנוא וצ רעצרעה ערעַײא ןַײז ןווכמ ליוו ךיא !ביג ,ביג --- שטַײט רעד
 "!למיה ןיא

 טלעג לסיב סָאד רַאֿפ ךרדל הדיצ טֿפױוקעג בָאה ןוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 -ֿפױרַא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ייוצ שיֿפ ןוא ןטיורב ףניֿפ ,טַאהעג בָאה ךיא סָאװ
 גערב םַײב זיא סָאװ ,הדיצ:-תיב ןייק ןעמואושעגּפָא ןוא לֿפיש ַא ףיוא טצעזעג
 ,טרָא סָאד ןזָאלרַאֿפ ןעזעג זדנוא טָאה ףיוה ןיא קלָאֿפ סָאד יו רעבָא .תרנּכ םי ןוֿפ
 -ערָא יד ןוֿפ לייט .ךַײט רעקידנצײלֿפ ַא יװ טלַײאעגכָאנ זדנוא ךָאנ סע טָאה ױזַא
 ערעדנַא ןוא ,ןעמואושעגכָאנ זדנוא ךָאנ ןוא טּפַאכעג ךעלֿפיש ןבָאה טַײלעמ

 ןשטנעמ יד יוװ ןוא .ערעזָא רעד ןוֿפ גערב םַײב סיואגנעל סוֿפוצ ןעגנַאגעג ןענייז
 ןוא טכַאלעג ייז ןבָאה ױזַא ,קעװַא טייג יבר רעזדנוא יװ ,ןעזעג ןבָאה טרָא ןוֿפ
 "!םיא ךָאנ ןעייג תוחור יד ןוא ,טרָא ןוֿפ ּפָא טיצ ֿבוֿבז-לעב רעד; :טגָאזעג

 ןוא ,הדיצ-תיב לטעטש ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא גערב םוצ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ
 רימ ןוא ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ .הֿברוח ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז רימ
 זיא יבר רעזדנוא םערָאװ ,םלוע ןקידנגלָאֿפכָאנ םעד ןוֿפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה

 ,ןײלַא זדנוא טימ רָאנ ןַײז טלָאװעג טָאה ןוא ןרָאװעג דימ
 רעדלעֿפ יד רעביא טעשזדנָאלבעגמורַא ןבָאה עקנַארק ןוא עמערָא יד רעבָא

 ןכלעוו ןגעוו ,םעד ןעזעג טשינ ייז ןבָאה :ןרעדנַא םעד רענייא טגערֿפעג ןבָאה ןוא
 ?זדנוא ןוֿפ סיוא ךיז רע טלַאהַאב סָאװרַאֿפ ?ןעוועג הלגמ זדנוא טָאה'מ

 -עג יבר רעד זַא ,טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו ,הדיצ:-תיב ןוֿפ טַײל יד ךיוא ןוא
 ױזַא ,דלעֿפ ןיא הֿברוח רעד ןיא ,לטעטש רעייז ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא ךיז טניֿפ
 םיא ןבָאה ןוא ןעמוקעגסױורַא ךיוא ןענייז ןוא עקנַארק ערעייז ןעמונעג ייז ןבָאה
 .הֿברוח יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ,עקנַארק ןוא עטנוזעג ,ןשטנעמ יד ןוא .טכוזעג
 ףיוא טּפעלשעג ןבָאה םיֿבורק ןוא ,רעגניֿפ ערעייז טימ טּפַאטעג ןבָאה עדנילב
 וצ סױרַא םוק ,יבר ,יבר; ;ןֿפורעג ןבָאה עלַא יד ןוא ;םילוח ערעייז סעציילּפ יד
 "?זדנוא ןוֿפ םינּפ ןַײד וטסטלַאהַאב סָאװרַאֿפ !זדנוא

 ךרוד קלָאֿפ ןוֿפ ןייוועג סָאד ןוא יירשעג סָאד טרעהעג טָאה יבר רעד יװ ןוא
 ןַײז ןיא ,ייז ףיוא תונמחר טימ ןרָאװעג לוֿפ ץרַאה ןַײז זיא ױזַא ,הֿברוח רעד
 עטקערטשעגסיוא טימ זיא רע ןוא ,רעַײֿפ עכעלטעג סָאד ןדנוצעגנָא ךיז טָאה םינּפ
 ,רעהַא טמוק, ףןֿפורעגסיױא ייז וצ טָאה ןוא קלָאֿפ םוצ ןעגנַאגעגסױרַא טנעה
 "!רימ וצ ,ענעסױטשרַאֿפ ןוא עטזָאלרַאֿפ ריא
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 ,דסח סיורג ןיא ןעוועג זיא רע ןוא ,םיא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא הניכש יד ןוא
 טשרוד טימ ןעקנורטעג ןוא םיא טימ טײרֿפעג רעייז ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא
 רעטנענ ךיז טקורעג ןוא טנעה יד טימ טּפַאטעג ןבָאה עדנילב יד ,דייר ענַײז
 ךיוא ױזַא ;טשוקעג קיריג ןבָאה ייז סָאװ ,דיילק ןַײז ןרירוצנָא רָאנ זיולב --- םיא וצ
 וצ ןַײז וצ רעטנענ ידּכ ,ריֿפ עלַא ףיוא טרַאשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק יד
 עדייבעג ַא ןיא ןייטשלקניוו ַא יו ןרָאװעג טרעיומעגנַײא יבר רעד זיא דלַאב ,םיא
 ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ ,טײקנַארק ןוא טײקמערָא ןוֿפ

 טלקָאשעגוצ רע טָאה ןרעדנַא ןַא ,טנַאה רעד טימ טרירעגנָא רע טָאה םעד
 טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא .טרָאװ טוג ַא טגָאזעג רע טָאה ןטירד ַא ןוא ,ּפָאק ןטימ
 םערָאװ ,רעטרעוו-המחנ ענַײז וצ ךיז ןרעהוצוצ ןוא םיא טימ ןציז וצ טַאהעג ביל

 -רעטנוא ךיז טגיינ ןוז יד יו ,קערש טימ עז ךיא ןוא ,טסײרטעג ןעמעלַא טָאה רע
 ןַײמ ןיא ?טַײלעמערָא ליֿפ יד טימ ןוט רע טעװ סָאװ .טעּפש טרעוו סע ןוא ןייגוצ

 יד רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ךעלשיֿפ ייווצ ןוא ןטיורב ףניֿפ ןַארַאֿפ רָאנ ןענַײז ברָאק
 .טיירגעגנָא םידימלּת

 :ײז וצ טגָאזעג ןוא םידימלּת ףלעווצ עלַא ןֿפורעגֿפױנוצ בָאה ךיא ןוא
 טשינ בָאה ךיא ,רעל זיא הּפוק ןַײמ ?טַײל עלַא יד טימ ןוט רימ ןלעוו סָאװ ---

 ײז לָאז רע זַא ,ןיבר רעזדנוא וצ ןדער רימָאל .ןֿפױק וצ טיורב סָאװ ררַאֿפ
 ,םײהַא ןקיש

 רעבַײל יד ךױוד ןיבר רעזדנוא וצ ןעגנַאגעגוצ ףלעווצ עלַא ןענַײז רימ ןוא

 ןבָאה רימ ןוא ,טכיירגרעד ןרעיוא ענַײז וצ ןבָאה רימ ןוא ,טַײלעמערָא יד ןוֿפ
 ,ןַײז טשינ עקיביולגניילק יד ןוֿפ לָאז זדנוא ןוֿפ רענייק ידּכ ,םיא וצ טדערעג עלַא
 :טגָאזעג םיא ןבָאה רימ ןוא

 ,טסוּפ ןוא רעל זיא טרָא סָאד ןוא ,גנַאגרעטנוא ןַײז וצ טגיינ גָאט רעד --
 ןיא ךיז ייז ןלָאז ,םייהַא ייז קיש .ךיז טימ טיורב ןייק טשינ טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא
 ןוא זַײּפש ןֿפַאשנַײא ךיז ןוא ,ןעמוק ףייה יד ןיא ,ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ רעֿפרעד יד
 .רעגעלטכַאנ

 ;טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא רעבָא
 ?ןסע ייז ריא טיג יצ --
 ץרַאה ןַײמ זיא ,ליומ סניבר ןַײמ ןוֿפ דייר יד טרעהרעד בָאה ךיא יװ ןוא

 ;טגערֿפעג בָאה ךיא ןוא ,טסגנַא רַאֿפ ןעגנַאגעגסיוא
 בָאה ךיא רעבָא --- ?טיורב רניד טרעדנוה ייווצ רַאֿפ ןֿפױק ןייג ךיא לָאז ---

 .טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא רעל זיא לטַײב ןַײמ זַא ,טגָאזעג טשינ םיא
 ;גנורעדנואוורַאֿפ טימ טגערֿפעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד רעבָא
 ןֿפױא קלָאֿפ סָאד סיוא טצעז ןוא טייג ?טײרגעגנָא טשינ ןעד וטסָאה ---

 יד רימ רַאֿפ טלעטש ןוא ,הדועס רעד וצ ןלעֿפ טשינ לָאז רענייק ,זַײוװותורוש ,זָארג
 הכרב ַא ייז רעביא לָאז ךיא ידּכ ,טײרגעגנָא טָאה ריא סָאװ ,טיורב טימ ןברָאק
 ,זַײּפש ןַײז רַאֿפ ןעקנַאד למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא ןוא ןכַאמ

 רימ ןיא ץרַאה ןַײמ טָאה ױזַא ,לעֿפַאב סניבר םעד טרעהעג בָאה ךיא יװ ןוא
 יבר רעזדנוא זַא ,ןגירק וצ ארומ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,ןּפַאלק וצ ןביױהעגנָא
 ?ןַײז טציא טעוװ סָאװ :טכַארטעג רימ בָאה ךיא ןוא ,ןרעו טמעשרַאֿפ טשינ לָאז
 ;טגָאזעג ןוא ןענועמש וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא ןוא
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 ןֿפױקנַײא ןוא ןײגנַײרַא טָאטש רעד ןיא טציא זומ ךיא ,הנוי-רב ןועמש ---
 לעװ ,רעקיטש-גנוריצ עטצעל רָאּפ ַא הּפוק ןַײמ ןיא ךָאנ ךיז טניֿפעג סע ,טיורב
 ברָאק ןַײמ ןיא ןוא ,סיורג זיא קלָאֿפ סָאד םערָאװ ,טיורב ףיוא ןשיוטסיוא ייז ךיא
 ןעמעלַא טָאה יבר רעד ןוא .טיורב ףניֿפ ןוא ךעלשיֿפ ייווצ רָאנ ךיז ןעניֿפעג
 !ייג :רימ וצ טגָאזעג טָאה ןועמש ןוא .הדועס רעד וצ ןטעבעג

 -תיב ןייק ןעמוקעג ןיב ןוא טירט עקנילֿפ טימ טלַײאעג ךיז בָאה ךיא ןוא

 ,תוחילש ןַײמ טקילגַאב טָאה טָאג ןוא .רעקעב ַא וצ ןעגנַאגעגנַײרַא ןיב ןוא ,הדיצ
 סָאװ-רָאנ טָאה רע סָאװ ,טיורב טימ ןברָאק ריֿפ םיא ַײב ןענוֿפעג בָאה ךיא ןוא
 -גנוריצ ַא טשיוטעגסיוא בָאה ךיא ןוא .טַײל-טָאטש יד רַאֿפ ןקַאבעגּפָא טַאהעג
 -רַאֿפ טלַײאעג ןוא חילש ַא ןעמונעגטימ ןוא ייווצ ךעלעזייא ןעגנודעג ,קיטש

 ןַײמ זַא ,טלָאװעג טשינ .בָאה ךיא םערָאװ ,דלעֿפ ןיא הֿברוח רעד וצ קירוצ טכַאנ
  .ןרעוו טמעשרַאֿפ לָאז יבר

 -נָא למיה ןיא ךיז ןבָאה ןרעטש יד ןוא ,ןרָאװעג טכַאנ ןיוש זיא לַײװרעד
 טרָא םוצ רעקנילֿפ ןלָאז ייז -- ךעלעזייא יד רעטנוא בַײרט ךיא ןוא ,ןדנוצעג

 ךיא ואוו ,טרָא םוצ טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ןעמוק
 ןטעקַאנ ןֿפױא זַײװתורוש טצעזעגסיוא טזָאלעגרעביא קלָאֿפ ןטימ ןיבר ןַיַײמ בָאה
 סָאד ןוא ,ירשעג:-לּבוי סיורג ַא סנטַײװ רעד ןוֿפ טרעהעג ךיא בָאה ,דלעֿפ
 ןשטנעמ יד סָאװ ,ןרעַײֿפ ענעדנוצעגנָא טימ ןעוועג ןטכױלַאב זיא טרָא עצנַאג
 ןומה םעד וצ טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא זַא ןוא .טנערבעג דלעֿפ ןֿפױא ןבָאה
 יבר רעזדנוא יו ,ןעזעג ךיא בָאה ,טיורב טימ טנדָאלעגנָא ןעלזייא ענַיַײמ טימ

 .םיא ףיוא טור הניכש יד ןוא ,רעדניק ןוֿפ ץנַארק ַא ןיא טציז ןידס ןסַײװ ןַײז ןיא
 "עגנָא ,עקנַארק ןוא עטנוזעג ,בַײוװ ןוא דניק ,ןַאמ ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא

 טימ ןשטַאּפ ןוא ןיבר רעזדנוא םורַא זַאטסקע סיורג ןיא ןצנַאט ,דײרֿפ טימ טליֿפ
 "וטזַײּפשעג זדנוא טָאה רע -- !הנעשוה !הנעשוה/,, :ךיוה ןֿפור ןוא טנעה יד

 -עג טשינ בָאה ןוא טניוטשרעד ןוא טרעדנואוװרַאֿפ ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא
 -עגנָא סָאד ןזיװַאב ייז בָאה ךיא יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא .טַײדַאב סע סָאװ ,טסואוו
 ןכָארבעגסיױא רעטכעלעג סיורג ַא זיא ױזַא ,טיורב ךעלעזייא ענַײמ ףיוא ענעדָאל

 ןבָאה סָאװ ,טיורב ךעלעקשירק יד ףיוא ןזיוועגנָא רימ ןבָאה ייז ןוא ,ייז ןשיווצ
 טָאה ןעמ זַא ױזַא ,דרע יד יינש רעקיד ַא יו טליֿפעגנָא ןוא טרעגלַאװעגמורַא ךיז
 -עג טסיב יד; :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא .טיורב טימ ןברָאק ליֿפ ןּפעשנָא טנָאקעג
 ,טזַײּפשעג זדנוא טָאה רערעטנענ ליֿפ ַא רעבָא ,טיווב ןעגנערב זדנוא ןעגנַאג
 ןיב ךיא רעבָא "!טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה סָאד ןוא ,טַאז וצ רימ ןבָאה ןסעגעג
 ?ןעשעג סָאד זיא ױזַא יו, :קערש טימ טגערֿפעג בָאה ךיא ןוא ןרָאװעג םמוּתשנ
 ןעמונעג ריא טָאה ןענַאװ ןוֿפ ,ֿבושי ַא ןוֿפ טַײװ זיא סע ןוא רעל ךָאד זיא טרָא סָאד
 "?טיורב

 -ֿפיוא למיה םוצ רע טָאה ןגיוא יד; :טגָאזעג רימ טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא
 -עג טָאה רע ןוא ,טכַאמעג הכרב ַא טיורב םעד רעביא טָאה רע תעשב ,ןביוהעג
 רימ ןבָאה סָאד ןוא ,טקעלקעג ןעמעלַא רַאֿפ טָאה סע ןוא טיורב סָאד ןכָארב
 יד ,דרע רעד וצ טרעדינעג ןגיוא ענַײמ בָאה ךיא ןוא ,"טזָאלעגרעביא ךָאנ
 ןַײמ טימ טמעשעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,רימ ןבעל ןענַאטשעג ןענַײז ךעלעזייא
 .ןיבר רעזדנוא ןיא הנומא רעניילק

306 



 ןעײרֿפ וצ ןוא ןעגניז וצ ןוא ןלַאש וצ טרעהעגֿפױא טשינ טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא
 ןיבר רעזדנוא םורַא טצנַאטעג ןבָאה ייז ןוא ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ךיז
 סָאװ ,לדגמ ןוֿפ םירמ ,רעמיצנעױרֿפ סָאד ךיוא ןוא .םיא טימ ךיז טײרֿפעג ןוא
 ,סיֿפ סניבר רעזדנוא רַאֿפ דרע רעד וצ ןלַאֿפעג זיא ,זדנוא טימ ןעוועג טרָאד זיא
 ןּפיל עריא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה םיוש ןוא ,ןגיוא יד טזײלגרַאֿפ טָאה יז ןוא
 ןוא ןעוועג רעטסַײג טימ לוֿפ טלָאװ סע יװ ,ןֿפרָאװעג ךיז טָאה כַײל ריא ןוא
 ןיא ןעיירד וצ ךיז ןביוהעגנָא ןוא ,טניוו-םערוטש ַא יו ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה יז
 ַא לוק קידװעגניז ַא טימ ריא ןוֿפ ןגירשעגסױרַא טָאה סע ןוא ,דָאהַארַאק ַא
 טכיל םעד טימ טלַארטשַאב ,הּפוח ןַײז ןוֿפ גָאט ןיא ןתח יװ זיא רע; :תואיֿבנ
 ןטיײרּפש ייז ןוא דרע רעד וצ סנקלָאװ יד ּפָארַא ןרעדינ סע ,טעז !גנוזיילרעד ןוֿפ
 ןַײז ןוט וצ רעטסַײג יד רע טלעֿפַאב טרָאד ןוֿפ .סיֿפ ענַײז רעטנוא סיוא ךיז

 רעצנַאג ןַײז טימ .זדנוא וצ ּפָארַא למיה ןוֿפ ןמ םעד רע טגנערב השמ יװ :;ןליוו
 "ולב זדנוא רַאֿפ רעמ ...ןַײרַא טיונ רעזדנוא ןיא ןעמוקעג רע זיא טייקכעלרעה
 טשרוד ןוא עקירעגנוה עלַא טימ טרעגנוה רע ,ןדנואוו ערעזדנוא ןוֿפ רע טקיט
 עדנילב יד טימ רע טייג טכענ יד ןוֿפ רעכעל יד ךרוד .עקיטשרוד עלַא טימ

 רע טריֿפ שינרעטצניֿפ רעד ךרוד .ןגיוא ערעייז ןוֿפ טכיל סָאד ייז רַאֿפ טגָארט ןוא
 ?ןעלסקַא ענַײז ףיוא דניז ערעייז ןוֿפ ןַײּפ יד ייז רַאֿפ טגָארט רע ןוא עקידניז יד

 סָאד ןוא ,רעסערג ןוא רעכעה לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ןענַײז תולוק יד ןוא
 . ,ןַײרַא למיה ןיא ןביוהעג ךיז ןרעַײֿפ-רעקַאלֿפ יו ןבָאה יירשעג סָאד ןוא גנַאזעג
 רע לָאז סָאװרַאֿפ, :רעדנַא םוצ רענייא ןֿפור ןביױהעגנָא טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא
 דנילב ַא טימ ןעוועג טרָאד זיא ןַאמ ַא ןוא "?ןַײז גינעק ןייק טשינ זדנוא רעביא
 רעד רָאנ ,תוּכמ עקידרעטייא ליֿפ טימ טגיײלַאב ןעוועג זיא בַײל ןַײז ןוא ,גיוא
 ,דוד ןוֿפ ןיורק יד טגנערב; :ןגירשעג רע טָאה .טלייהעג ייז ןוֿפ םיא טָאה יבר
 ,זדנוא טזַײּפש סָאװ ,רעד .זדנוא רעביא גינעק ַא רַאֿפ ןעניורק םיא רימ ןלָאז ןוא
 טַײלעמערָא יד ןוֿפ ךלמ ַא ןַײז וצ ךָאנ טסַאּפ רעוו ,זדנוא רעביא טשרעה רעד
 יי "רע יו

 טרָאװ ןוֿפ טרעהעג ןבָאה ,ןעוועג טרָאד ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ יד ןעוו ןוא
 ןוֿפ טצעזעג טָאה םיוש זַא ,דרע רעד וצ ןלַאֿפעג ייז ןוֿפ ליֿפ ןענַײז ױזַא ,גינעק
 ןסעזַאב ןענַײז רעדניק וליֿפא ןוא .טגָאזעג תואיֿבנ ןבָאה ייז ןוא ,ןּפיל ערעייז
 ןוא תואיֿבנ ןוֿפ תעגושמ ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טסַײג ןקיליײה ןוֿפ ןרָאװעג
 ערעייז ַײב םירדח יד ןיא טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ,םיקוסּפ יד ןגירשעגסױורַא
 "עג רעדנואוו ענַײז ןוא ,לאינד וצ המכח סניבר רעזדנוא ןבָאה ייז ןוא ,םייבר
 זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט ןוא .ןזיוװַאב טָאה איֿבנה והילא סָאװ ,םיסנ יד וצ ןכילג
 ,דרע רעד ףיוא ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ,ליבטמה ןנחוי זיא רע

 ,ןיבר ןוֿפ םידימלּת יד ,םירבח ענַײמ טכוזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןוא
 ןוא סנטַײװ רעד ןוֿפ ןענַאטשעג זיא רע .הנוי-רב ןועמש ןענוֿפעג בָאה ךיא ןוא
 ענַײז רָאנ ,טצנַאטעג טשינ ,גירשעג טשינ טָאה רע ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה
 ןלַאֿפעג ןיוש זיא רעטלע יד סָאװ ,דרָאב ןוא רָאה עצרַאװש ענַײז ןוֿפ ןבָאה ןגיוא
 ,ןיבר רעזדנוא ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז ןוא ,ןרעטש ייווצ יו ןטכיולעג ,ייז ףיוא
 ןוֿפ ןוא ,דיילק ןסַײװ ןַײז ןיא רעדניק יד ןוֿפ ץנַארק ןטימ ןיא טציז רע יו
 ,ןלָאװק ייווצ סיוא יוװ ןרערט ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןגיוא טנועמש
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 ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא טרעטַײװרעד ךיז קלָאֿפ סָאד טָאה זַײװקיצניײא רָאנ
 ןרָאװעג דימ זיא יבר רעד םערָאװ ,ןעמוקעג זיא סע ןענַאװ ןוֿפ ,רעטרע יד ףיוא
 יז ןוֿפ לייט .ןײגמײהַא קלָאֿפ סָאד ןטייהעג טָאה ןוא הדוֿבע רערעווש רעד ןוֿפ
 ץוש ןכוז וצ ידּכ ,רעֿפרעד עטסטנעָאנ יד רעביא טײלּפשעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןבָאה
 -תיב ןייק ןענַײז ערעדנַא ,טכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןֿפױה יד ןיא
 זיא סָאװ ,תרנֿכ ערעזָא יד .םייה רעייז ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ןעגנַאגעג הדיצ
 טכַאװעגֿפױא זיא ,רעטכיל-ןרעטש יד ןוֿפ דסח םעד טימ טקעדעגוצ ןֿפַאלשעג

 םוזנ-רֿפּכ ןייק טרעקעגקירוצ קלָאֿפ סָאד ןבָאה סָאװ ,ךעלֿפיש ליֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג .
 -רעביא .ןעמוקעגֿפױנוצ ךיז ןענַײז ייז ןענַאװ ןוֿפ ,רעטרע ערעדנַא יד ןיא ןוא
 ,םידימלּת ענַײז טימ יבר רעד ,ןילַא רימ רָאנ ןענַײז ןבילבעג

 ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא ךיז טלַאהַאב טייג; :זדנוא וצ טגָאזעג טָאה יבר רעד
 ןוא טרָאד לגרעב םעד ףיוא ןייג ךָאנ לעװ ךיא ןוא ,ָאד טייטש סָאװ ,הֿברוח רעד
 םיא טָאה ןועמש ןוא "!ךַײא וצ ןעמוק ךיא לעוו ךָאנרעד ,תודיחיב ןַײז ללּפתמ
 -טנעעג טָאה יבר רעד ןוא -- "?יבר ,ןטײלגַאב טשינ ךיד ךיא לָאז; :טגערֿפעג

 | "ושױעדנַא יד טימ ייג ,ןיינ; :טרעֿפ
 ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז ןבָאה ,הֿברוח רעד ןיא ןַײרַא ןענַײז םידימלּת יד ןוא

 ףיוא ןלַאֿפעג דלַאב זיא ױזַא ,סעליה ערעייז טימ טקעדעגוצ ךיז ןוא הּפצר רעד

 גָאט ןוֿפ טעברַא רעד ןוֿפ ןעוועג דימ ןענַײז ייז םערָאװ ,ףָאלש רעקרַאטש ַא ייז
 טלגָאװרַאֿפ ףָאלש רעד זיא ןגיוא ענַײמ ןוֿפ זיולב ;קלָאֿפ ליֿפ ױזַא ןענידַאב וצ

 .ור ןייק ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ןרָאװעג
 סָאװרַאֿפ, :טגערֿפעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןגרָאז טימ ןעוועג לוֿפ זיא ץרַאה ןַײמ ןוא

 יד טקעדרַאֿפ טָאג טָאה ןיבר ןַײמ ןוֿפ םידימלּת ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןיילַא ךימ
 ןוֿפ רעדנואוו יד ןוא טיׂשעמ יד ןעז טשינ לָאז ךיא זַא ,ץכעקעדַאב ַא טימ ןגיוא
 "?ןרעה ייז ןוֿפ לָאז ךיא טרעַײנ ,ןיבר רעזדנוא

 ,ריט רעד ןיא ּפַאלק ךיא ,ןסיורד ןוֿפ ייטש םידימלּת ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןיילַא ךיא
 רעצנַאּפ ַא ?טנֿפעעג טינ יז טרעוו סָאװרַאֿפ .טנֿפעעג טיג רימ רַאֿפ טרעוו יז ןוא |

 סָאװ ,טכיל ןוֿפ ןלַארטש יד ףיוא טלַאה סָאװ ,המשנ ןַײמ םורַא טגנעה דניז ןוֿפ
 ביוא ?ןייטש וצ ןסיורד ןיא ןטלָאשרַאֿפ קידנעטש ףיוא ךיא ןיב ?רימ ףיוא ןלַאֿפ
 בָאה ךיא ןוא .רימ ןיא טנייועג טָאה ץרַאה ןַײמ ןוא ?ָאד ךיא וט סָאװ ,יוװַא
 יד ץוחַא ,למיה ןוֿפ ןבעגעג טרעוו ץלַאא :טנרעלעג ןבָאה עטלַא יד :טגָאזעג רימ
 ןייֵלַא ךיז ןעמ זומ הנומא זַא ,ןעגנורדעג ןענַאד ןוֿפ זיא ."למיה ןרַאֿפ טכרוֿפ
 בָאה ךיא ןוא .בייל ןֿפױא דיילק סָאד יװ ןוא ליומ ןרַאֿפ ןסיב םעד יו ןברעוורעד
 ךעלדנעטשרַאֿפ ךַאמ ןוא ןגיוא ענַײמ ףיוא ןֿפע, :למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ ןטעבעג
 ךיז בָאה ךיא ןוא ."?ערעדנַא יד יוװ ןליֿפ ןוא ןעזרעד לָאז ךיא זַא ,ץרַאה ןַײמ
 טשינ זיא הרוּת יד זַא ,ןבירשעג טשינ ןעד טייטש; :טגָאזעג ןוא טקרַאטשעג
 ןַײמ סָאװ ,סָאד ןעד זיא ?ןשטנעמ ֹוצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא יז רָאנ ,למיה ןיא
 רימ רַאֿפ יז זיא ױזַא ?הרוּת רעד ןוֿפ גנוצעזרָאֿפ יד טשינ ,טוט ןוא טנרעל יבר
 "!לארׂשי זיוה ןוֿפ ערעדנַא יד רַאֿפ יו ,ןבעגעגרעביא

 רעד ןוֿפ ןעזעג בָאה ךיא ןוא טכַאנ רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא ןוא
 ךיילק סַײװ ןַײז ןיא לגרעב ןכיוה ןֿפױא ןיילַא רענייא טייטש יבר ןַײמ יװ ,סנטַײװ
 ללפתמ זיא ןוא טײרּפשעגסױא טנעה יד טלַאה רע ,טכיל טימ ןסָאגַאב זיא ןוא
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 ,ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ןלַאֿפעג טלָאװ ןטָאש רעד יװ ,ןעוועג זיא רימ ןוא .תודיחיכ
 לוֿפ זיא ץרַאה ןַײמ ןוא ,למיח ןוֿפ ךאלמ ַא יװ ,ןיבר ןַײמ ןעזעג בָאה ךיא ןוא
 ,גרַאב םעד סנסוֿפוצ ןֿפרָאװעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,טײקיטכרָאֿפסטָאג טימ ןרָאװעג
 ,יבר .יבר; ףןֿפורעג בָאה ןוא םיא וצ טנעה ענַײמ טקערטשעגסיוא כָאה ןוא
 ןֿפױא רימ וצ ףױרַא םוק ,הדוהי; :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא "!רימ ףלעה
 בָאה ךיא ןוא ."למיה ןיא תוליֿפּת עניײמ טציא ךיא קיש ריז רַאֿפ םערָאװ ,גרַאב
 -עג ךיז טָאה גרַאב רעד רעבָא .גרַאב ןֿפױא ןעגנַאגעג ןיב ןוא ןבהעגֿפױא ךיז
 -כיורטש טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא רע ןוא ,רענרעד ןוא טעקַאשק ןשיווצ טלגנעלש
 טנָאקעג טשינ ןיבר ןַײמ וצ בָאה ךיא ןוא ,טעשזדנַאלברַאֿפ בָאה ךיא .ןעגנֹול
 -עגרעביא ןיב ךיא ןוא ,ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ןעגנַאגעג ןרױלרַאֿפ זיא רע ;ןכיירגרעד
 -עגסיוא ןבָאה עכלעוו ,רענרעד ןוֿפ דלַאװ א ןיא טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןבילב

 .ןעגנילשרַאֿפ וצ טכַארטעג ךימ ןבָאה ןוא רימ וצ טנעה שקידעכעטש יד טקשרטש
 ,לוק סניבר םעד טרעהעג גָאה ךיא ןוא ??וטסיב ואוו ,יברק :ןֿפורעג בָאה ןיא ןוא
 ,םורַא עלַײװו ַא ןיא ןעוועג זיא סע ןוא .ןעזעג טשינ ךיא כָאה טכיזעג ןַײז רעבָא
 ךימ ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא ךימ טָאה ןוא ,רימ רַאֿפ ןעמוקעג רע זיא
 ,גרַאב ןֿפױא ןיבר ןַײמ ןבעל ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא ,ךיז וצ טכַארבעגֿפױרַא
 רעד ןוא .ןסָאגרַאֿפ טכיל טימ ןוא טיירב ןעוועג זדנוא רעביא זיא למיה רעד ןוא
 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר

 ןוֿפ ןטימ ןיא ףיש ענערױלרַאֿפ ַא יו ,קיאורמוא זיא ץרַאה ןַײד ,הדוהי --
 עשרעדנַא יד יוװ ,ור ןייק ןעניֿפעג טשינ וטסנָאק סָאװרַאֿפ .םי ןקידמערוטש ַא
 ?טניימ םידימלת

 ;טרעֿפטנעעגּפָא םיא בָאה ךיא ןוא
 ,ריד ןיא הנומא ןַײמ קרַאטש ןוא רעדנגואוו ַא וט ,יבר --

 ללטתמ טציא ךיא בָאה םעד ףיוא, -- :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר רעד ןוא
 "ווייז טנעקעג וטסָאה דימלּת רעטבילעג ןַײמ םערָאװ ,הדוהי ,ןעוועג

 רעד וצ טריֿפעגוצ ךימ ןוא טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע ןוא
 יד יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,ריא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז רימ ןוא ,הֿברוח
 יד ףיוא פעק יד טנעלעגנָא ,לקניוו ַא ןיא ןגעלעג ןענַײז ןיבר ןוֿפ םידימלת
 ןוֿפ טכיל סָאד ןוא ,רעדיילק ערעייז טימ טקעדעגוצ ,הֿברוח רעד ןוֿפ רענייטש
 טימ ייז ןסָאגַאב ןוא ,דרעב ןוא רעמינּפ ערעייז רעביא ןלַאֿפעג זיא ןרעטש יד
 ֿבקעי יװ ,עטכערעג יד ןוֿפ ףָאלש םעד ןֿפָאלשעג ןענַײז יז ןוא ,דסח ןשילמיה
 .לא-תיב ןיא וניֿבא

 ןיא רעטָאֿפ ןַײמ ריד קנַאד ךיא; :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 ןוא עקידנעטשרַאֿפ ןוא עגולק יד ןוֿפ ְךַאז יד ןלױהרַאֿפ טסָאה וד סָאװ ,למיה
 טגַאװעג בָאה ךיא רעבָא ."עקידלושמוא ןוא רעדניק יד וצ טקעלּפטנַא יז טסָאה וד

 תוֿבא יד סָאװ ,טנַאה רעד ןיא רונש יד ןטלַאה סָאװ יד, ףיבר ןַײמ וצ טגָאזעג ןוא
 ןבָאה ייז לַײװ ,קַיורמוא ןענַײז .ייז ,ןֿפָאלש טשינ ןענַאק ,ןבעגעגרעביא ייז ןבָאה
 -רַאֿפ ייז ןלעװ רונש יד ?ןַײז טעװ סָאװ .ןזָאלוצסױרַא טנַאה ןוֿפ רונש יד אדומ
 ןיא ןטלַאהנָא ךיז רימ ןלעװ סָאװ ןיא ןַײז טשינ טעװ ערעדנַא ןייק ןוא ןריל
 ,"? ןבעל רעזדנוא ןוֿפ טכַאנ רעד ךרוד ןעשזדנָאלב רעזדנוא

 :טרעֿפטנעעגּפָא יבר רעד רימ טָאה ףיורעד
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 ;טנַאה רעד ןיא ץֿפח םעד טלַאה סָאװ ,םענייא וצ ןכילגעג טסיב וד ,הדוהי --
 ,ןעניימ סָאװ יד רָאנ ,ץֿפח םעד עקַאט ןבָאה ,ץֿפח םעד ןטלַאה סָאװ יד טשינ רעבָא
 ...ןכוז ןייא ןיא סע ןטלַאה ןוא ןריױלרַאֿפ סע ןבָאה ייז זַא

 !יבר ,טשינ ךיד ײטשרַאֿפ ךיא --
 שֿפנ ןַײז ןעװעטַאר ליוװ סָאװ רעד, :טרעֿפטנעעג ףיורעד רימ טָאה רע ןוא

 ,רימ רַאֿפ שֿפנ ןַײז טרילרַאֿפ סָאװ ,רעבָא רעד ;ןרילרַאֿפ סע טעװ רעד ,רימ ןוֿפ
 !ןעניֿפעג סע טעוװ רע

 ;טגָאזעג ןוא םיא רַאֿפ ןגיובעג ךימ בָאה ךיא ןוא
 וד זיב ,יבר ,ּפָא טשינ ךיד זָאל ךיא ,יבר ,זדנוא ןוֿפ וטסגנַאלרַאֿפ ליֿפ ---

 | !טסיב וד רעוו ,ןגָאז טשינ רימ טסעוו
 ;טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג רימ טָאה יבר ןַײמ רעבָא
 רעד ןיב ךיא .ץרַאה ןַײד ןיא טציז רעכלעוו ,רעד רָאנ ןיב ךיא ,הדוהי --

 ךימ ןָאק סע לֿפיװ ףיוא ,ליֿפ ױזַא ףיוא ץרַאה סעדעי ןיואווַאב ךיא ;ןביולג
 !ןציזַאב

 ;טגָאזעג ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןֿפרָאװעג ךיז בָאה ךיא רעבָא
 רענייא רָאנ ןָאק ןדער ױזַא !טסיב וד רעוו ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,יבר; --

 טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא ךימ טָאה יבר רעד רעבָא "!ףיורעד תושר טָאה סָאװ
 ןיײד לָאז ,ייז ןשיווצ ךיז גייל ןוא ,הדוהי ,ייג/;, :םידימלּת יד ףיוא רימ ןזיוועג ןוא
 !ור ןעניֿפעג ץרַאה

 רעד ןיא ערעדנַא יד יװ ,ןֿפָאלשעגנַײא ןיב ןוא טגיילעג ךיז בָאה ךיא ןוא
 ,הדיצ:תיב ןוֿפ הֿברוח
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 ןבָאה גנובעגמוא רעצנַאג רעד ןיא ןוא םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ טַײל יד ןעוו ,סנגרָאמוצ
 עקירעגנוה יד טימ ןוטעג טָאה יבר רעד סָאװ ,תואלֿפנו םיסנ יד ןוֿפ טרעהרעד
 ,דײרֿפ ןוא דחפ רַאֿפ ןעגנַאגעצ ץרַאה רעייז זיא ױזַא ,דלעֿפ ןיא ןסיורד טַײל
 סעסיורג סעּפע רָאנ שרעדנַא טשינ; ףרעדנַא םוצ טגָאזעג טָאה רענייא ןוא
 : ,"זדנוא טימ טָאג טניימ

 -מוא סיורג ַא .ןטש ןוֿפ רע טמענ טֿפַארק ןַײז, :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא
 ,"זדנוא ףיוא ןעגנערב רע טעוו קילג

 ןבָאה ,טזַײּפשעג טָאה רע עכלעוו ,טַײל יד זַא ,טרעהרעד ןבָאה יז ןעוו ןוא !
 ,דוד ןוֿפ ןיורק רעד ךָאנ טגנַאלרַאֿפ ןוא ןֿפורסיױא טלָאװעג גינעק ַא רַאֿפ םיא
 ןוא .ןלַאֿפַאב קערש סיורג ַא ייז זיא ױזַא ,טרעװרַאֿפ טשינ ייז סע טָאה רע ןוא
 ןדִיי יד זַא ,ןרעהרעד טעוװ תוכלמ סָאד זַא ,טציא; :טגָאזעג ןבָאה טַײל-טָאטש יד
 זדנוא ףיוא דלוש יד טעװ ױזַא ,ןֿפורסױא טלָאװעג גינעק רעדנַא ןַא ןבָאה
 דייר עשירַאנ יד רַאֿפ ןכַאמ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זדנוא טעוװ ןעמ ןוא ,ןלַאֿפ ןעמעלַא
 ."ךלוש יד ןלָאצַאב ןֿפרַאדַאב ןלעװ רימ ןוא ,ןשטנעמ עמערָא יד ןוֿפ

 ;םיא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ןיבר רעזדנוא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז ייז ןוא
 טרעהעג טָאה תוכלמ סָאד םערָאװ .טָאטש רעזדנוא זָאלרַאֿפ ןוא ףיוא ךיז בייה;
 ןוא ,ןדִיי רעביא ןרעו ךלמ ַא טסליוו וד זַא ןוא ,טסוט וד סָאװ ,םיׂשעמ יד ןוֿפ
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 ךיד ןלעװ רימ זַא ןַײז טעװ סע ןוא .ןעגנַאֿפ וצ ךיד ריד רעטניה ןענַײז ייז
 ַא דנוב ןייא ןיא ריד טימ ןענַײז רימ זַא ,ןגָאז יז ןלעוו יױזַא ,ןבעגסױרַא טשינ
 רעביא ןעמוק טעוװ קילגמוא סיורג ַא ןוא ,ןדִיי יד רעביא ןֿפורוצסױא ךלמ םעַײנ

 ."ןגעװטענַײד בילוצ זדנוא

 רימָאל ,טמוקא :טגָאזעג ןוא זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז יבר רעד טָאה יזזַא
 טשינ טָאג ןעד טָאה .ןודיצ ןוא רוצ ןייק ןײגֿפױא ןלעוו רימ .טרָא סָאד ןזָאלרַאֿפ
 .?ודיצ ןוא ןרוּפצ ןייק ייג ןוא ףיוא ייטש ןוא םוק, :יבשתה והילא וצ טגָאזעג
 טשינ ןענַײז טנַײה ןוֿפ טַײל יד ?והילא יװ ןַײז שרעדנַא ריִמ ןלָאז סָאװרַאֿפ
 עשלַאֿפ ענַײז טַאהעג טָאה ֿבאחא יװ ןוא ,לָאמטסנעד ןוֿפ טַײל יד יװ רעסעב
 ,"םיאיֿבנ עשלַאֿפ ערעייז ךיוא ייז ןבָאה יױזַא ,םיאיֿבנ

 טייג יבר רעזדנוא יוװ ,ןעז וצ קערש ןוֿפ ןעגנַאגעגסיױא זיא ץרַאה ןַיײמ ןוא
 ףיוא טור טייקילייה ןוֿפ טסייג רעד סָאװ ,לארׂשי-ץרא ןוֿפ טעטש יד ןזָאלרַאֿפ
 ןיא ןענַײז סָאװ ,רענידנצעג יד ןוֿפ טעטש עקידריוומוא יד ןיא קעװַא טייג ןוא ,ייז
 ,טרָאװ ןייק ןגָאז וצ רעמ טגַאװעג טינ םיא ןבָאה רימ רעבָא .ןיירמוא ןוֿפ הקזח רעד
 ןַײז רעביא רַאה ןוֿפ טכַאמ יד יו זדנוא רעביא ןעוועג זיא טכַאמ ןַײז םערָאװ
 ,היח-טעברַא רעד ףיוא טעמָאכ רעד יו זדנוא ףיוא ןגעלעג זיא לוע ןַײז ןוא ,טכענק
 ךָאנ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא ,ןגַײװשליטש ןיא ּפעק יד ןגיובעג ןבָאה רימ ןוא
 | ,םיא

 םערָאװ ,ןעקנַאדעג ענַײמ טסואוועג טלָאװ יבר רעד יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא |
 ,דנַאל אמט םעד ןיא ןסע ןלעװ רימ סָאװ ,זַײּפש רעד ןוֿפ טרעלקעג בָאה ךיא
 ןוהילא טזַײּפשעג טָאג טשינ טָאה יצ !רעקיביולגניילק וד; :ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה
 "?ןעניב עדליוו ןוא ןבָאר ךרוד

 ,טכַאנַײב ךיז ןקעדוצוצ ףיוא סעליה-קעז ערעזדנוא ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא
 טיור ךָאנ זיא ןרעטשנגרָאמ רעד ןעוו ,טרָא םעד ןוֿפ טרירעג ןבָאה רימ ןוא
 ןוא רעכבַײװ יד ןוא .םידימלּת ענַײז ףלעווצ ןעוועג ןיוש ןענַײז רימ .ןעוועג
 רעבַײװ יד ןוא .טָאטש רעד ןוֿפ סיױרַא זיב טײלגַאב זדנוא ןבָאה דנַײרֿפ ערעזדנוא
 יד ןטיה וצ רעגיווש ןַײז ןוא ןועמש ןוֿפ זיוה םעד ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה
 ,ןקידערּפ רע ליוו טרָאװ סטָאג טשינ זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעד םערָאװ .םילּכ
 ןשרָאֿפ ץרַאה ןגייא ןַײז ַײב ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ למוטעג םעד ןוֿפ ןעורּפָא ךיז טרעַײנ
 ,ןייג וצ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טָאג ןוֿפ געוו םעד

 ןוא ,טזָאלרַאֿפ םיא ןבָאה רימ רעדייא תרנּכ-"םי ןיא טלֿבוטעג ךיז ןבָאה רימ
 רעבַײװ יד סָאװ ,טיורב סָאד טרעצרַאֿפ ןבָאה ,טגָאזעג "עמש; טרָאד ןבָאה רימ
 רימ ןוא ןבױהעגֿפיױא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ךרדל הדצ ןבעגעגטימ זדנוא ןבָאה
 ןוא לארׂשי ןוֿפ דנַאל םעד ןשיווצ ןגיל סָאװ ,גרעב יד ףיוא ןגיטשעגֿפױא ןענַײז
 טימ ןעוועג לוֿפ ןענַײז גרעב יד וליֿפַא ןעוו ןוא .ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ דנַאל םעד

 ןעמוקעגנַײרַא טשינ רימ ןענַײז ךָאד ,ךעלדנרעק טימ םָארגלימ ַא יװ םיֿבושי

 ןטָאש םעד ןיא ןקיטכענ וצ טקיליװעג טָאה יבר ןַײמ רָאנ ,ךַאד ןייק רעטנוא
 רימ ןוא .ןסקַאװעג ןטרָאד ןענַײז סָאװ ,ןרעדעצ עסיורג יד ןוֿפ ןגַײװצ יד ןוֿפ
 טסייה סָאװ ,טרָא ןַא ףיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ זיב ,געט ייווצ ןעגנַאגעג ןענַײז
 ,טָאטש רעד רעטניה טקיטפענעג טרָאד ןבָאה רימ ןוא ,םיריב-רדכ
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 טָאה .ןוז רעד ןוֿפ גנַאגֿפױא םעד טימ גָאט ןטירד ןֿפױא ןעוועג זיא סע ןוא
 ןטרָאב ןיא ןַײרַא ךיז טסיג סָאװ ,ךַאלֿפ-דרע עצנַאג יד טקעדעגֿפיױא זדנוא רַאֿפ ְךיִז
 ,טעטש עטרעקלעֿפַאב-ךַײר טימ טײזַאב גערב"-םי רעצנַאג רעד ןוא ,לודגה-םי ןוֿפ
 -גָאל טימ טלגנירעגמורַא ןוא רענעטרעג ענירג ןיא טעבעגנַײא ןעוועג ןענַײז סָאװ
 .םי ןוֿפ סעגערב יד רעביא טײרּפשעגסיױא ךיז רָאֹנ טשינ ןבָאה טעטש יד .סעק
 סנֿפַאה עטבעלַאב ערעייז טימ ןַײרַא םי ןיא טקורעגסױרַא טַײװ ךיז ןבָאה רָאנ
 -ַאב טנָאקעג ןעמ טָאה ּפָארַא ךיוה רעד ןוֿפ ,ָאד וליֿפַא .ןעלזדניא-בלַאה ןוא
 םמותשנ ןענַײז רימ .ןֿפיש ליֿפ טימ טרעקלעֿפַאב ןענַײז ןגערב-םי יד יו ןקרעמ

 ךעלנע טינרָאג ןענַײז רעזַײה יד ,הנידמ רעד ןוֿפ טייקיטכעמ רעד רַאֿפ ןרָאװעג
 ןוא רענייטש סיוא עטיובעג ,ןרעיומ עקרַאטש ןיא ןסעזעג ןענַײז יז .ערעזדנוא וצ
 -ןלַײז עטליהעג ןוֿפ ןטָאש ןיא ןוז רעד רַאֿפ ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא .לגיצ
 ןבָאה ,ןודיצ ןוֿפ ץענערג רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןעגַײז רימ זַא טשרש .סעילַאה
 סָאװ ,רעדלעֿפ עטשרע יד ףיוא ןיוש .םוטכַײר רעייז ןוֿפ הביס יד ןעזרעד רימ
 ,לזייא ןוא סקָא םעד טָאטשנַא זַא ,טקרעמַאב רימ ןבָאה ,ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ
 .שטנעמ םעד טנַאּפשעגנַײא ןטלַאהעג סנזַײארעקַא ערעייז וצ ייז ןבָאה

 -ןלַאֿפ ןוֿפ ןייבעג םעד טימ ןוא טולב םעד טימ טקיטסעֿפַאב זיא דרע סנודיצ
 רוצ רעביא ןקלָאװ ַא יו ףיוא ךיז טבייה טיונ ןוֿפ יירשעג סָאד .ןֿפַאלקש עקיד
 ןוא ןרערט ןוֿפ ןגער ַא ןיא קירוצ טלַאֿפ ןוא ןטֿפול רעד ןיא ףיוא ךיז טזייל ןוא

 ףיוא טירט ןטשרע םעד ַײב ןיוש .רעבַײל עכעלשטנעמ ןוֿפ ןעניר סָאװ ,ןטסגנַא |
 סָאד טרעקַאעג טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא ןֿפָארטעגנָא יבר רעזדנוא טָאה רעדלעֿפ סנודיצ
 םענייא -- רענעמ ייווצ טנַאּפשעגנַײא טַאהעג רע טָאה רעקַא ןַײז וצ ןוא ,דלעֿפ
 ןַא ןענַאּפשוצנַײא גהנמ ַא ַײז ַײב זיא סע םערָאװ ,ןטלַא ןַא םענייא ןוא ןגנוי ַא
 -לע רעד ידּכ ןקיטֿפערק ַא ןגנוי ַא טימ ןעמַאזוצ ןַאמ ןטּפעשעגסױא .,ןרעטלע
 ןעו .טעקַאנ ןעוועג ייז ןענַײז עדייב .ןרעגנַיי םעד ןגָאיכָאנ ןזומ לָאז רערעט
 -מיא ןבלעז םעד טימ ,דניוושעג ןּפעלשסױרַא טנַאקעג טשינ טָאה רערעטלע רעד

 סיֿפ עדימ ענַײז ןוא ןדָאב ןקידמַאז םעד ןוֿפ ןזַײארעקַא םעד ,רערעגנִיי רעד יו טעּפ
 ,טּפמורשעגנַײא ןַײז ףיוא ןענַײז ױזַא ,רעכעל-דמַאז יד ןיא ןבילבעג ןקעטש ןענַײז
 -נוא ןעו .שטַײב סנַאמרעקַא םעד ןוֿפ ץימש ענרעַײלב יד ןלַאֿפעג בַײל טלַא
 טָאה רע ןוא עשר םעד ןטלַאהֿפיוא טלָאװעג רע טָאה ,ןעזעג סָאד טָאה יבר רעזד
 טלַא זיא רע זַא ,ךָאד טסעז וד ?רעדורב ןַײד וטסגָאלש סָאװרַאֿפ , ;ןֿפורעגסױא
 "טוט םיא ןוֿפ רערעגנַיי רעד סָאװ ,טעבױַא יד ןָאט טשינ ןָאק ןוא ךַאװש ןוא
 ןנימ, :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה ,רעקַא טעד ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעױּפ רעד רעבָא
 רַאֿפ טֿפױקעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,רע זיא ףַאלקש ןַײמ !ןָא םיא וטטֿפור רעדורב
 -עגּפָא ךיא בָאה גָאװ רעשהריט ןיא סעמכַארד ענרעבליז קיצֿפוֿפ .טלעג טוג
 ןבָאה ןֿפיש ערעזדנוא ואוו ,הריט ןיא טרָאּפ-ןֿפַאלקש םעד ןיא םיא רַאֿפ ןגיואוו

 םיוק רע טניד רָאי ייווצ .טכַארבעג רעדנעל עשילַאג יד ןוֿפ ןֿפַאלקש גנודָאל ַא -
 ןַײז םיא ךיא לייט טעברַא ןַײז טיול !םיא ןוֿפ בָאה ךיא סָאװ ,טעז ןוא ,רימ ַײב
 רעקיצניוװ ךָאנ ןענַײז ןסע וצ טשינ םיא ביג ךיא קינייוװ יוװ רעבָא ,סיוא טיורב
 יד ןרעטש טסמוק וד סָאװ ,וטסיב רעוו רעכָא .םיא ןוֿפ יצ ךיא סָאװ ,ןצֹונ יד
 ,ךיא ןעקרעד ,ןושל ןַײד טיול ןוא דיילק ןַײד טיול !דנַאל רעזדנוא ןוֿפ ןצעזעג
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 טלקָאשעגּפָא טשינ ךָאנ טסָאה וצרעד ירֿבע ןַא ןוא רעדמערֿפ ַא טסיב וד זַא

 "?זדנוא רעביא ןַײז טֿפוש ַא ןיוש וטסליוו ,ךיש ענַײד ןוֿפ ביוטש םעד

 ?:עשר רעד טרָאד טלמרומ סָאװ ,יברק ;ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה ידֿבזיינב יד

 ןיב ךיא; :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר רעד ןוא -- "?ןכַאמ ליטש םיא רימ ןלָאז

 ןבָאה רימ ןוא "!ןלייה וצ רָאנ ,סנבעל עכעלשטנעמ ןרעטשעצ וצ ןעמוקעג טשינ

 ןוא .געו רעזדנוא ןעגנַאגעג רעטַײװ ןענַײז רימ רָאנ ,טרעֿפטנעעג טשינ םיא

 "נָא רימ ןבָאה רעמ ץלַא ,טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ רעמ סָאװ

 -רַא יד רימ ןעוט הנידמ רעזדנוא ןיא ואוו .ןֿפַאלקש ןוֿפ טעברַא ףיוא ןֿפָארטעג

 ,ןשטנעמ טימ טעברַא ָאד ייז ןעוט ,תבש םוא ךיוא ןעוו עכלעוו ,תומהב טימ טעב

 ןדנוא ַײב סָאװ ,געוו ןֿפױא ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,רעדער-רעסַאװ עלַא

 ןענַאּפשַאב .דָאר סָאד ןעיירד וצ ףיוא למעק סָאד ןוא לזייא סָאד ןעמ טצונַאב

 זיא שטנעמ רעד םערָאװ ,ןגיוא יד סיוא ייז ןכעטש ייז סָאװ ,ןֿפַאלקש טימ ייז

 ,דלעֿפ ןיא המהב יד יװ רעקיליב ייז ַײב

 ,ןעזעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא ערעזדנוא סָאװ ,םעד ןגעק טשינרָאג זיא סָאד רעבָא

 טימ ץַאלּפ רעצנַאג רעד :ןַײרַא טָאטש רעד ןיא טרעטנעגרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 טימ ןטָאשַאב ןעוועג זיא ,םי ןסיורג ןוֿפ ןטרָאב םַײב ךיז טיירּפש סָאװ ,דמַאז

 םי ןוֿפ קילבנָא םעד טלעטשרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעזַײה עטיױבעגֿפױא עסיורג

 ,םי ןוֿפ ץרַאה ןיא ףיט ךיז טדַײנש סָאװ לזדניא-בלַאה םעד טרעקלעֿפַאב ןוא

 ךיז טָאה רעמ ץלַא ,טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ רעמ סָאװ

 .ילרעֿפַאלקשרַאֿפ סנודיצ ןוֿפ דניז יד טײרּפשעגסיױא

 ,טירט ןדעי ףיוא רעטעברַא-ןֿפַאלקש ףיוא ןֿפָארטעגנָא טציא ןיוש ןבָאה רימ

 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןלוטשבעוו יד ןוֿפ ןסָאג יד ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ

 יײב יוװ ,ןודיצ ןיא טשינ טבעוו סע םערָאװ .טָאטש רעד ץוחמ ןעמונעגנעמַאזוצ

 ןוֿפ ןטונימ ןיא ךיורבעג טענעגייא ריא רַאֿפ זיוה ןוֿפ יױרֿפ יד דיילק סָאד ,זדנוא

 ,דניזעגזיוה ריא טיִמ טלגנירעגמורַא ,בוטש ןיא רעיײֿפ ןוֿפ טכיל םַלב ,החוגמ
 רעניואוונַײא עריא .,ןודיצ ןיא סע זיא שרעדנַא .ןעגנַאזעג עמורֿפ ןוֿפ גנַאלק םַײב

 ײז סָאװ ,טכעגק ךרוד ןלַאש ןוא סעליה ,רעדיילק ,רעכיט ערעייז ןבעוו ןזָאל
 סנקיצנייא ןדעי רַאֿפ לוטשבעוו ןייא ףיוא טשינ .קרעמ-ןֿפַאלקש יד ףיוא ןֿפױק
 עטבעוװעג ערעייז ןקישוצסורַא ידּכ רָאנ ,רעדיילק ערעייז ייז ןבעוו ךיורבעג
 ןעמַאזוצ יז ןעמענ םעד ךרוד .טלעוװ רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד וצ ןֿפיש ףיוא סנידס
 ןוא קעז טימ ןקעדַאב ייז סָאװ ,רעצעלּפ עסיורג ףיוא ןֿפַאלקש-רעבעװ ערעייז
 -רעבעוו יד ןוא ,ןלוטש-בעוו ליֿפ ףיוא ייז ןלעטש טרָאד .ןעגנַאטש ףיוא ןגַײװצ
 ןַא ןוא .ןלוטש-בעוו ערעייז וצ טלטייקעגנָא טעמָאכ םוצ ןעלזייא יװ ןענַײז ןֿפַאלקש
 טנַאה רעד ןיא ןקעטש ַא טימ טציז רעכלעוו ,ייז רעביא טצעזעג זיא רעטסטלע
 ןֿפַאלקש יד ןוומ ןלייצ לָאמ ןדעי ַײב ןוא ,טלייצ ןוא טרָא ךיוה ַא ףיוא
 ןעייטש רעטיר טימ סרעעוֿפױא ןוא .ןכַאֿפ יד ךרוד ךעלֿפיש-רעבעוװ יד ןֿפרַאװכדודַא
 -ייֵצ םעד ןוֿפ טקַאט םעד טימ ןטלַאהוצנָא רעוו טלעֿפרַאֿפ םיוק ןוא ,ייז רעיא
 ,רעסיײמש םעד ןוֿפ ץימש יד בַײל טעקַאנ ןַײז רעכיא ןלַאֿפ ױזַא ,רעל

 ,עסיױרג יד טליֿפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןלוטשבעוװ יד ןעוועג ןעגַײז קילייצמוא
 ,ןֿפַאלקש-רעבעװ יד ןעוועג ןענַײז קילייצמוא .רעצעלּפ עטקעדַאב ןגַײװצ טימ
 ֿבור'ס ןלוטשבעוו ערטייז יז יעװעג טבעװעגנַײא ןעניּפש יװ ןענַײז עכלעוו

213 



 ןיוש ןגיוט עכלעוו ,בַײװ ןוא ןַאמ ,ןשטנעמ עטבעלעגּפָא ,עטלַא ןעוועג ייז ןענַײז

 יז ןצונ עקיטֿפערק ןוא ערעגנַיי יד םערָאװ ,טעברַא רערעוװש ןייק וצ טשינ

 ןענַײז םירעו ענעטָארטעצ יו ןא ,ןלימ:ברַאֿפ יד ןיא סעטערט-לייא רַאֿפ

 יו ,טָאג ןוֿפ ענעסעגרַאֿפ יו ,סרעבעוו יד ןוֿפ סיֿפ יד וצ סנירעלוּפש יד ןסעזעג

 עטעיּפָאררַאֿפ טימ ,רעדניק ןענַײז סנירעניּפש ֿבור'ס .זָארג ןֿפרָאװעגסױרַא

 ןתאלוח טימ יז ןוֿפ טגָאלש סע סָאװ ,עכלעזַא רעדָא ,רָאה ענעכָארקעגסיוא ,ןגיוא

 ןוא עטנוזעג יד םערָאװ ,רעטייא טימ טניר ןרעיוא ןוא רעזענ ערעייז ןוֿפ ןוא

 ןטלַאה ,םיתרשמ רַאֿפ רענודיצ יד ןצונַאב ,ךעלגנַיי ןוא ךעלדיימ ,רעדניק ענייש

 עסואימ ןוא עקנַארק יד רָאנ ,ייז טימ ןקידניז וצ ןקעווצ-טסול ערעייז רַאֿפ ייז

 ןעלזדניא יד ןוֿפ ,טלעוו רעד ןיא רעדנעל עלַא ןוֿפ ,ןלוטשבעוו יד וצ ייז ןקיש

 טימ רָאנ ןכיירגרעד ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ ןֿפיש יד ןיהואוו ,סעינָאלָאק יד ןוא

 יד ךָאנ ייז ןעייג ןעָארק יד יוװ ךיוא ;ןֿפַאלקש ףיוא ייז ןֿפױק ,תורוחס ערעייז

 .ענעגנַאֿפעג-סגירק יד ףיוא ןֿפױק ןוא רעדלעֿפ-טכַאלש יד ףיוא רעריֿפ-המחלמ

 רענייא ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעזעג טרָאד ןבָאה רימ ןוא

 ןיא זיא סע ןוא ןלוטשבעוװ יד ַײב עטלטײקעגנעמַאזוצ ,ןושל סנרעדנַא םעד

 + רעד וצ רעמ טשינ גיוט ןוא טלַא טרעוו ףַאלקש ַא ןעוו :ױזַא ןודיצ ןוא רוצ

 גהנמ רעד זיא סע יוװ ,החּפשמ רעד ןיא ןַײרַא טשינ םיא ייז ןעמענ ,טעברַא

 עלעיצעּפס ןיא ןֿפַאלקש ערעייז ןטלַאה עכלעוו ,ןוי ןוא םודא ןוֿפ רעדנעל יד ןיא

 ,ךיורבעג םענעגייא ןרַאֿפ טשינ םערָאװ ;ןברַאטש ייז ןענַאװ זיב ,ןריטרַאוװק

 ןטלַאה ,ןוי ןוא םודא ןוֿפ רעקלעֿפ יד ןעוט סע יו ,ייז ןוֿפ ןענידַאב ךיז ןזָאל וצ

 -ײשרַאֿפ ליֿפ יד ןטעברַאוצסיױוא ייז טימ ידּכ רָאנ ,טכענק ערעייז רודיצ ןוא רוצ

 יא סע ןוא :קרעמ ליֿפ יד רַאֿפ ןֿפיש ערעייז ןליֿפוצנָא ףיוא תורוחס ענעד

 ןֿפרַאװ ,טעברַא רעד וצ רעמ טינ גיוט ןוא ךַאװש ןוא קנַארק טרעװ דֿבע ןַא ביוא

 ןסע וצ טשינ רעמ םיא ןבעג ןוא ריטרַאװק-ןֿפַאלקש רעד ןוֿפ סיױרַא םיא ייז

 -נעמַאזוצ ןגעלעג ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה רעבירעד

 עטצעל יד טימ ןבָאה ןוא ךעלדַײב-רעבעוו יד םורַא טסימ רעגרעב יוװ ןֿפרָאװעג

 יז ףיוא ךיז טָאה רענייק רָאנ ,טיוט םעד רעדָא טיורב לקיטש ַא טלטעבעג תוחוּכ

 סעכלעזַא זיא סע סָאװ ,טשינ ןעמ סייוו ןודיצ ןוא רוצ ןיא .טמערַאברעד טשינ

 ןעקנָאשַאב טָאה רע רעכלעוו טימ ,םלוע לש ונובר ןוֿפ הדימ ַא זיא סָאװ ,תונמחר

 ןוא ,טעברַא רעד וצ ףוס ןייק ָאטשינ טרָאד זיא סע .םהרֿבא רעטָאֿפ רעזדנוא

 ,עגנוי ןטייק .ור ןעניֿפעג וצ טכַאנ רעד ןוֿפ ןטָאש םעד ףיוא טשינ טֿפָאה רענייק

 -וצ ןייא ןיא ןטלַאה ,רענעגעװיּפעלש וצ עטנַאּפשעגנַײא ,ןֿפַאלקש עקרַאטש

 ךוא םעדָאֿפ ,לװנַײב ןטרילָאק טימ ןסיוטש סעילַאה-רעבעװ יד וצ ןעגנערב

 רעד רַאֿפ זַײּפש ןענַײז ייז .םי ןוֿפ גערב םַײב ןעייטש סָאװ ,ןלימ-ברַאֿפ יד ןוֿפ לָאװ

 טסיג ױזַא ,ךַײט ַא ןוֿפ ךיז ןסיג עקיבייא סָאד יו .גנוטכענקרַאֿפ ןוֿפ הער-היח

 ןיא גָאט ןוֿפ ןוא גָאט ןיא טכַאנ ןוֿפ ןרָאצ ןוא רעצ ןיא גנוֿפַאלקשרַאֿפ יד ךיז
 : | | ,ןַײרַא טכַאנ

 ןייק רע טָאה ,רעבעוו יד ןוֿפ גנוֿפַאלקשרַאֿפ יד ןעזרעד טָאה יבר רעד ןעוו

 סָאװ ,טגָאזעג תודע טָאה םינּפ ןַײז רָאנ ,ךיז ןוֿפ טגנערבעגסױרַא טשינ טרָאװ

 -רַאֿפ ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ זיא םינּפ ןַײז .ךיז טוט ץרַאה ןַײז ןיא

 רעייז ןוא ןרָאװעג ךיילב ןענַײז ןּפיל ענַײז ,רעצ ןוֿפ טינש ןסיורג ַא ןיא טמירק
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 ףךיז טָאה ןוא טייקרעטיב ןוא שינעמעלק ןוֿפ ןרָאװעג טעשטרָאקעגנַײא ןיא טינש
 ,למיה םוצ טדנעוועג רע טָאה ןגיוא ענַײז ןוא ,דרָאב ןַײז ןוֿפ רָאה יד ןיא ןטלַאהַאב
 ןוא ,טייקכעלרעניא ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסיױרַא זיא ץכערק ַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא
 ןַײד ףיוא תונמחר בָאה ,םלוע לש ונוברע :טמערוטשעג רענוד ַא יו טָאה רע
 "!שינבעֿפעשַאב

 -נַײרַא טשינ ןענַײז רימ ןוא ,ןַײּפ ןוֿפ טרָא ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ ןוא
 ,רענעגעוו-ןֿפַאלקש יד ךָאנ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ רָאנ ,טָאטש רעד ןיא ןעגנַאגעג
 סָאװ ,ןלימ-ברַאֿפ יד ןוֿפ לָאװ ןוא סנרַאג עטברַאֿפעג טכַארבעגרעהַא ןבָאה סָאװ
 | .םי ןוֿפ גערב םַײב ןענַײז

 סָאװ ,טייקיטכערעגמוא יד זיא םי ןסיורג ןוֿפ סוגסיוא רעד יו רעסערג ךָאנ
 -נָא םעד ןרעדנואווַאב וצ טָאטשנַא ,רוצ ןוֿפ גערב-םי םעד רעביא סיוא ךיז טסיג
 ןענַײז ,לודגה-םי םעד ןֿפַאשַאב טָאה רע סָאװ .םיׂשעמ עסיורג סטָאג ןוֿפ קילב
 ,ךייל ןוא ןַײּפ ןוֿפ קילבנָא םעד טימ ןרָאװעג טרעטצניֿפרַאֿפ ןגיוא ערעזדנוא
 סנודיצ רעציא טײרּפשעגסױא ךיז הֹּכמ ענעגָאלשעג עסיורג ַא יװ ןבָאה סָאװ
 ,ןטרָאב

 רעד ,גנוֿפַאלקשרַאֿפ ןוֿפ טייק ןייא זיא ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ גערב רעצנַאג רעד
 .רעצ ןוא ןרערט ,סייוש-ןשטנעמ טימ טצומשַאב זיא םי ןוֿפ םיוז רעצנַאג
 ןלעװ ענַײז ןוֿפ םיוש םעד טימ רעמ טשינ טמיווש םי סרוצ ןוֿפ רעסַאוװ סָאד

 -עגוצ רעשיֿפ-ןֿפַאלקש ןבָאה ָאד .לַאֿפּפָא ןכעלשטנעמ ןוֿפ םיוש םעד טימ רָאנ

 ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ סָאװ ,לשומ-קענש םעד טימ סעקנילרעב ןגערב יד וצ טריֿפ
 טימ םי ןיא ףיט ןֿפַאלקש יד ןבָאה טכַאנ רעצנַאג רעד ךרוד .ברַאֿפ-תלכת םעד
 יד ףיוא ךָאנרעד ןֿפרָאװעגנָא ייז ןוא ןעגנַאֿפעגֿפױא ןעלשומ יד קירטש ןוא ברעק
 ,ןגעלעג םי םַײב גרעב עסיורג יוװ ןיוש ןענַײז סָאװ ,ןעלשומ עטשטעווקעצ סעּפוק
 רענייטש-לזיק עסיורג ןיא ןענַײז ,גרעב-לשומ עטשטצעווקעצ סעּפוק יד ןיא ,טרָאד
 -סיוא רעדָא ןדנוברַאֿפ ןגיוא יז ,םירובג-ןשטנעמ עטעקַאנ טנַאּפשעגנַײא ןעוועג
 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז .ןעוט ייז סָאװ ,ןעז טשינ ןלָאז יז ידּכ ,ןכָאטשעג
 יד ןוֿפ ןשטַײב יד רעטנוא ,ןייטשלימ םעד םורַא רענייטשלזיק יד ןּפעלש

 סעלֿפוש טימ ןכָאה ערעדנַא סָאװ ,ןעלשומ יד ןלָאמעגסיוא ןבָאה ןוא ,רעסַײמש
 רעד טצירּפשעגרעֿפַא טָאה רענייטש יד ןוֿפ .רענייטשלימ יד רעטנוא ןֿפרָאװעג
 טולב-לשומ םעד טימ טצירּפשַאב ןוא רעבעל-לשומ רעד ןוֿפ טֿפַאז רעטעלָאיװ
 זיא רעמ לָאמַא סָאװ .טברַאֿפעגּפָא יז ןוא ןֿפַאלקש יד ןוֿפ רעבַײל עטעקַאנ יד
 -ּפערדעג ןכָאה סיֿפ ערעייז ,ןעלשומ ענעבירעצ גרַאב רעד ןסקַאװעג ייז רעביא
 ןוֿפ ץומש םעד ןיא שממ ןרָאװעג ןעקנורטרַאֿפ ןענַײז רעבַײל עדעייז ןוא ,טעשט
 םענעסיוטשעצ םעד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םירעדעג ענעבירעצ יד
 ןעוועג דימּת טרָאד זיא סע .עטָאלב עקידנעקניטש ןייא ןרָאװעג ןענַײז ןוא לשומ
 ,האוצ ןיא ןטָארטעג ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא ,קנַאטשעג רעקידעקיטש ,רעטכידעג ַא
 ןעלסקַא עקרַאטש ערעייז ףיוא טגנערבעג ןבָאה טכענק ענעדנובעגנעמַאזוצ טייק ַא
 ןוֿפ ךיוא ,קשמד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,לָאװ עסַײװ ןטניב עסיורג ןּפעלש וצ

 ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סקַאלֿפ ןטניב ,הֿפי ןוא עירָאזעצ ןוֿפ סנֿפַאה ערעדנַא
 .םענענַאטשעגּפָא ןוֿפ עשזוילַאק ַא ןיא ןֿפרָאװעג ץלַא סָאד ןבָאה ייז ןוא ,םירצמ
 .רענייטשלימ יד רעטנוא ןוֿפ ןענורעגסױרַא זיא סָאװ ,תלכת ןטכידעג
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 סעשיזוילַאק יד ןיא ןטָארטעג סיֿפ ערעייז טימ ןבָאה ךעלדיימ ןוא רעבַײװ עגנוי

 סקַאלֿפ םעד ןוא לָאװ יד טּפעלשעגסױרַא ןבָאה ערעדנַא ,לָאװ יד טברַאֿפעג ןוא

 םוצ םי גערב םעד רעביא טײרּפשעגסיױא ייז ןוא ,סעשזוילַאק-ברַאֿפ יד ןוֿפ
 ןשטנעמ עטעקַאנ טימ טרעקלעֿפַאב ןעוועג זיא גערב רעצנַאג רעד .ןענעקירט

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצירּפש-ןברַאֿפ יד ןוֿפ זיולב ןענַאטשַאב זיא גנודיילקַאב סעמעוו

 ןעזסיוא רעייז טרעדנעעג ,טיוה עטייווצ ַא יו רעבַײל ערעייז וצ טּפעלקעגוצ

 -עג וצ ןעוועג ןכילגעג ןענַײז ייז ןוא -- ,שטנעמ הרוצ יד ייז ןוֿפ טקעמעגּפָא

 ,טלדנַאהַאב ךיוא ייז ןעמ טָאה ױזַא ןוא .תויח ןוא תומהב עטלקעלֿפ

 ןעלשומ ענעבירעצ גרעב יד ףיוא ןבָאה ,ןלוטשבעוו יד ַײב יוװ ,ָאד .ךיוא

 טגיוטעג טשינ ןבָאה סָאװ ,טכענק עטלַא ענעֿפרָאװעגסױרַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז

 טֿפיג"ןברַאֿפ רעד ,קנערק יײלרעלּכ טימ ןגָאלשעג ןעוועג ןענַײז ייז ,טעברַא רעד וצ

 יז ןַבָאה ןגיוא עטנערבעגסיוא טימ ענעכָארבעג .טמסרַאֿפ רעבַײל ערעייז טָאה

 -מוא טשינ ייז ףיוא ךיז טָאה רענייק ןוא ,טרעגלַאװעגמורַא ךיז סעּפוק יד ףיוא

 יד סָאװ ,ךעלרעּפרעק ןקענש יד ןוֿפ ץכעלַאֿפּפָא סָאד ןסעגעג ןבָאה יז .טקוקעג

 ,ןרָאװעג ןלָאװשעג רעבַײל ערעייז ןענַײז םעד ןוֿפ ;ןֿפרָאװעגסױרַא ןבָאה ןלימ

 .םירוסי עסיורג ןטילעג ןבָאה ייז ןוא

 -טכַאװשעגּפָא ךרוד ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ זיא ענעטילעג יד ןוֿפ יירשעג סָאד

 יד ןוא ,םי ןוֿפ ןטרָאב םוצ ןֿפמַארק ערעייז ןיא טרעלָאקעגוצ ךיז ןבָאה ייז זיב ,טייק

 ןוא .ןבעל םעד ןוֿפ ןעקנָאװשעגּפָא ייז ןוא ךיז טימ ןעמונעגטימ ייז ןבָאה ןלעוו

 טַײװ יו רעבָא ,ןעגנַאגעג רעטַײװ ןענַײז רימ ןוא טרָא סָאד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ

 .םידןֿפַאלקש ןוֿפ ןענירטנַא טנַאקעג טשינ רימ ןבָאה ,ןעגנַאגעג טשינ ןענַײז רימ

 -סיוא ךיז ,הּכמ עסיורג ַא יו טָאה גערב-םי ןוֿפ גנעל רעצנַאג רעד רעביא
 ערעזדנוא ןֿפרָאװעג ןבָאה רימ ואוו .רוצ ןוֿפ ןַײּפ יד ןוא טעברַא יד טײרּפשעג
 ןּפעלש ןשטנעמ עטעקַאנ ,עטלטײקעגנעמַאזוצ ןעזעג רָאנ רימ ןבָאה ,ןקילב
 ןעלגעז עטרילָאק טימ ,םי ןֿפױא ןֿפיש יד ןעוועג ןענַײז רועיש ַא ןָא .תואׂשמ
 ןוא םירצמ ןוֿפ :םי ןסיורג ןוֿפ ןגערב יד טניואווַאב ןבָאה סָאװ ,רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ
 ןוא עילַאטיא ןוֿפ ,עיסרעּפ ןוא עינַאּפש ןוֿפ ןוי ןוֿפ ןעלזדניא יד ןוֿפ ,ןרוּפצ
 תואׂשמ ןֿפיש יד ףיוא ןגָארטעגֿפױרַא ןֿפַאלקש-ּפעלש ןעייר ןבָאה ָאד .עקירֿפַא
 םילּכ ײלרעלַא ןוא גרַאװזָאלג ,ןֿפָאטש עטרילָאק ןוא רעכיט .ןלָאװ עטברַאֿפעג
 טעברַאעגסיוא ןבָאה ןודיצ ןוא רוצ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עלעדייא ןוא עבָארג ןוֿפ

 ןבָאה ,ןֿפיש יד ףיוא ,טרָאד ןוא ;ןֿפַאלקש ערעייז ןוֿפ טולב ןוא סייווש םעד טימ
 -לעֿפ יד סָאװ ,ײלרעלַא תורוחס ,תואׂשמ ןגָארטענּפָארַא ןֿפַאלקש-ּפעלש ערעדנַא
 ןוֿפ דַײז ןלעדייא םעד ןוֿפ -- ,ןודיצ ןייק טקישעג ןבָאה טלעװ רעד ןוֿפ רעק
 ,רעבליז ןוא ץרע ,ןלַאטעמ ,ןֿפָאטש עיור ,ןַײװ-סורּפיצ ןרעַײט םעד זיב עיסרעּפ
 יז סָאװ ,סעינָאלָאק עריא ןוא עינַאּפש ןוֿפ ןגיוצעג ןבָאה ןודיצ ןוא רוצ סָאװ

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ,םימי עסיורג ןוֿפ ןגערב יד רעביא טײרּפשרַאֿפ טַאהעג טָאה
 טריֿפעג טָאה רוצ עכלעו טימ .טעטש ןוא רעדנעל עלַא ןוֿפ רעטיג ןוא ןכַאז
 יד יו .ןגערב ערעייז וצ ןגָאלשעגנָא רָאנ ןבָאה ןֿפיש עריא סָאװ ןוא לדנַאה
 דמַאז סָאד יװ ןוא ,טעברַא רעייז ןוטעג ןשטנעמ יד ןבָאה ןבלימ עקיסַײלֿפ
 טלגנעלשעג ךיז ןבָאה ןֿפַאלקש ןטייק יד .ןעוועג ייז ןענַײז ליֿפ ױזַא --- גערב ןֿפױא
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 ,ןלעטשקרעוו יד וצ ,ןעיײרעסיג יד וצ ,ןלימ-ברַאֿפ יד וצ ןֿפיש יד ןוֿפ ךעלדנעמוא

 ןַײּפ ןוא דניז ןוֿפ לטרַאג ַא יו טָאה םי ןסיורג ןוֿפ גערב רעצנַאג רעד זַא יױזַא

 .רוצ ןוֿפ טָאטש יד ןעמונעגמורַא

 "וצ ךיז טָאה ןוא לעטשקרעוװ רעדעי ַײב ןענַאטשעג זיא יבר רעזדנוא ןוא

 טלָאװעג רע טָאה ץלַא ןוא ןסיוו טלָאװעג רֶע טָאה ץלַא .ןשטנעמ יד וצ טקוקעג

 רע זיא ,ָאנד ןַײז וצ זיב תולווע סֹוּכ םעד ןױעלסיוא ןלעװ טלָאװ רע יװ ,ןעז
 -קרעוו יד וצ ןלימ-ברַאֿפ יד ןוֿפ ,ןרעדנַא םוצ ןרערט ןוֿפ לָאט ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעג

 ,טרעטֿפעהסיױא יד ןוֿפ ןלעטש

 יז ןבָאה יױזַא ,ןטעברַא ערעווש וצ טצונַאב רענעמ יד ןבָאה רענודיצ יד יו
 ןבָאה ייז ואוו ,ןלעטש-טֿפעהסיױא יד ןיא טנַאּפשעגנַײא ךעלדיימ ןוא רעבַײװ יד
 ןענַײז סָאד .ןודיצ ןוֿפ רעכיט יד ףיוא ןצכעיינסיוא ענעדײשרַאֿפ ןטֿפַאהעגסיױא
 סנגינעגרַאֿפ ערעייז רַאֿפ ךיוא ןבָאה ייז עכלעוו ,ךעלדיײמ-ןֿפַאלקש יד ןעוועג

 ןעניוש וצ ידֹּכ ,טעברַא ערעטכַײל רַאֿפ טצונעג רעבירעד ייז ןבָאה יז .טצונעג

 | ,רעבַײל ערעייז
 -קרעוו-סוג יד ןיא םימומ-ילעב רעדניק יד וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענַײז דלַאב

 ףיוא טנקירטעגּפָא טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז .םילּכ ענעלַאטעמ יד ןוֿפ ןלעטש
 ןבָאה ךעלגנִיי ןוא ךעלדיימ .ןטסורב 'סרעטומ ערעייז ןוֿפ ךלימ יד ןפיל ערעייז
 טּפַאלקעגסױא רעבליז ןוא זנָארב ,ץוע סיוא םילּכ ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד סרעמַאה טימ
 ןגָארטעג רעדניק יד ןבָאה .ןעוועג ןענַײז ייז יו גנוי ױזַא .רעַײֿפ ןוֿפ ץיה רעד ןיא
 ערעייז יו ,גנוֿפַאלקשרַאֿפ ןוֿפ סנכייצ עטנערבעגסיוא רעבַײל עטעקַאנ ערעייז ףיוא
 ןקידנערַאֿפ וצ ייז ףיוא ןעוועג טעמתחעגנָא ןיוש זיא ןיד-רזג רעייז ןוא ,ןרעטלע
 ץכעלַאֿפּפָא סָאד יװ ןלַאֿפקעװַא ןלעוו ייז זיב ,טֿפַאשטכענק ןיא תוחוּכ ערעייז
 זיא טנגוי רעייז ןוֿפ דײרֿפ יד .ןרעטלע ערעייז יו טקנוּפ ,טסימ סעּפוק יד ףיוא
 ,דנילב-בלַאה ןעוועג ןענַײז יז ןוֿפ ליֿפ .רעמינּפ ערעייז ןוֿפ טשיװעגּפָא ןעוועג ןיוש
 רעקיטש עטנערבעגסיוא -- ,םימומ ערעדנַא טימ רעדָא רעמינּפ עטנערברַאֿפ טימ
 -ַאב ןלַאטעמ יד ןסיג םַײב רעַײֿפ טימ ןייגמוא םעד ךרוד ןבָאה ייז סָאװ ,שיילֿפ
 -יימש יד ןוֿפ ןעוועג ןסימשעצ ןענַײז ערעדנַא .טייקטינעגמוא רעייז ךרוד ןעמוק
 טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד בילוצ םערָאװ ,ןרעלעֿפ ןכַאמ רַאֿפ רעעזֿפױא-רעס
 ןוא סנגינעגרַאֿפ-טסול ערעייז ןוֿפ ןסָאלשעגסיױא רעדניק יד ןעמ טָאה ,ןרעלעֿפ
 ןיוש ךיוא ןבָאה ייז .רעבַײל ערעייז ףיוא ןעוועג דיּפקמ טשינ ןיוש טָאה ןעמ
 ןיא טגָאיעגנעמַאזוצ ייז ןעמ טָאה ,קרעמ-ןֿפַאלקש יד רַאֿפ טגיוטעג טשינ רעמ
 יד יב ןבעל גנוי רעייז ןקידנערַאֿפ וצ טרָאד ידֹּכ ,ןלעטשקרעוו-רעדניק יד
 ,ןטעברַא-סוג ערעווש

 טשינ ןטלָאװ ייז יוװ ,רעַײֿפ ןיא טרַאשעג ןבָאה טנעה עגנוי יו ןעזעג ןבָאה רימ
 יד ןענַײז ערעדנַא ַײב .ןעגנַאװצ ענרעזַײא סיוא רָאנ ,שיײלֿפ סיוא ןענַאטשַאב
 זיא ץיה יד םערָאװ ,ןעקנירט רעסַאװ ליֿפ ןוֿפ ןרָאװעג ןלָאװשעגֿפױא רעכַײב
 טשרוד רעייז טליקעג ןבָאה ייז ןוא ,רעשל-ןיא ןעוועג ןלַאטעמ יז ןצלעמש םַײב
 וצ ןצונַאב ייז סָאװ ,רעסַאװ עקידנעקניטש ,ענענַאטשעגּפָא יד ןעקנירט טימ
 . ירעדערד-יירד יד ףיוא ןסיג

 ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ ןוא ,סרעברַאֿפ יד ןוא סרעניּפש יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ
 יד ןוֿפ דמַאזיַײלב םעד טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,ןֿפיש יד ןוֿפ .סױעסיג יד וצ
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 ענעטכָאלֿפעג ןוא דרעיַײלב טּפעלשעג ןֿפַאלקש ןטייק ןבָאה ,ןעלזדניא עשיטירב
 גערב םענעֿפָא םעד ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,סנוויוא-ץלעמש יד וצ ברעק

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןרעַײֿפ עקידמונהיג יד ןיא דרע יד ןטָאשעג ןבָאה ייז .םי ןוֿפ

 -ןזיײא טימ יז טשימעג ןוא דרע-ַײלב יד טקיניירעג ןבָאה ,סנוויוא יד ןוֿפ טצעז

 שישרּת ןוֿפ סנבורג יד ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןלַאטעמ-רעבליז ןוא ןלַאטעמ

 ,סנוויוא-סוג יד וצ ןַײּפש טריֿפעגוצ ןבָאה ןֿפַאלקש ןטייק ערעדנַא .(עינַאּפש)

 -למרּכ ןוֿפ טכַארבענּפָארַא רענעגעװ-ּפעלש ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,ץלָאה ךעלטייש

 טצנַאטעגמורַא ןבָאה ,סנוויוא יד ןוֿפ טצעזעג ןבָאה סָאװ ,ןרעַײֿפ יד ןיא .גרַאב

 טָאה סָאװ ,ךיור ןקיד ,ןקיּפמעד ןוֿפ ןקלָאװ ַא ןיא טלעטשרַאֿפ ,ןשטנעמ עטעקַאנ

 רעד ןוֿפ קילבנָא םעד טרעטצניֿפרַאֿפ ןבָאה ןוא ,ןעלסעק-ץלעמש יד ןוֿפ טצעזעג

 ןבָאה ןלַאטעמ ענעסָאגעצ יד סָאװ ,ךיור ןקיּפמעד סנקלָאװ יד ןיא ,ןענירעד .ןוז

 עטקינַײּפעג יװ ןגיואווַאב ךיז ןשטנעמ עטעקַאנ יד ןבָאה ,ךיז ןוֿפ ןבעגעגסיױרַא

 ענעסָאגעצ יד ּפעט-ץלעמש יד ןוֿפ ןביוהעג ןעלֿפעל טימ ,םונהיג ןיא םיעשר

 ,טּפַאטעג טנעה יד טימ ,ןגיוצעג ןעגנַאװצ טימ ,ןעמרָאֿפ ןיא ייז ןסָאגעג ,ןעַײלב

 טָאה לַאטעמ רעקידעכָאק רעד זַא ,ןעשעג טֿפָא זיא סע ןוא ,ןסיבעג ןייצ יד טימ

 ערעייז ןוֿפ שײלֿפ רעקיטש טנערבעגסיוא ,ןעלסעק יד ןוֿפ טצירּפשעגסיױרַא

 : ,רעבַײל

 -סיוא ,םירֿבא ענעסירעגּפָא טימ סעקילַאק ןֿפָארטעג טרָאד ןבָאה רימ ןוא

 -עג ןסימשעג ךיור סנקלָאװ יד ןיא ןענַײז עכלעוו ,רעמינּפ רעקיטש עטנערבעג

 .טעברַא רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןבָאה סָאװ ,םישגונ ןוא םירטוש יד ןוֿפ ןרָאװ

 ַײב טנערבעגסיוא טָאה לַאטעמ רעקידנצירּפש רעד זַא ,ןֿפָארטעג טָאה סע ןעוו ןוא

 ,עדנילב ,ייז ןענַײז ,ןעז טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ןגיוא ערעייז ןֿפַאלקש יד

 יד ןריױלרַאֿפ טָאה ףַאלקש ַא ןעוו ןוא ,ןלימ:ברַאֿפ יד וצ ןרָאװעג טריֿפעגרעבירַא

 -רעבירַא םיא ןעמ טָאה ,רענייטשלימ יד ןּפעלש רעמ טנָאקעג טשינ ןוא תוחוּכ

 ןסעזעג זיא המשנ יד ןמז-לּכ םערָאװ ,טעברַא רערעגנירג רעדנַא ןַא וצ טריֿפעג

 רעד ןוֿפ זָאלּפָא ןייק ןוא ןענירטנַא ןייק ןעועג טשינ זיא ןשטנעמ םעד ןיא

 ןעוועג זיא סע יו ,םיא ףיוא ןעוועג םחרמ טשינ ךיז טָאה טיוט רעד זיב ,טעברַא

 .ןהערּפ ַיײב ןרעטלע ערעזדנוא טימ

 -זָאלג יד וצ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןוא טרָאד ןוֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ ןוא

 סנוויוא עסיורג ןיא ןבָאה ,סרעצלעמשילַאטעמ יד ַײב יװ ,ָאד ןוא ,סרעזָאלב

 ֿבל דע ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז ןעמַאלֿפ ערעייז סָאװ ,ןרעַײֿפ עקידארומ טנערבעג

 ,ןעגנַאטש-ץלָאה ךרוד ןרָאװעג טרעטיֿפעג ךיוא ןענַײז ןרעַײֿפ יד ןוא .םימשה

 ןעמ טָאה ָאד ךיוא ןוא ,גרַאב-ןונֿבל ןוֿפ טכַארבעגרעטנורַא ןבָאה ןֿפַאלקש סָאװ

 טימ ברעק ,ן'הערּפ ייב ןרעטלע ערעזדנוא יװ ,ןּפעלש ןשטנעמ עטעקַאנ ןעזעג

 ןוא סנוויוא ןיא סע ןענערב ןוא ,גערב ןֿפױא טרָאד ךיז טניֿפעג סָאװ ,דמַאז-זָאלג

 ערעייז ןיא רענעמ טָאטשנַא רָאנ .ןטײקיסילֿפ עטזיילגעג ןיא סע ןעלדנַאװרַאֿפ

 ,רעבַײװ טעברַאעג ָאד ןבָאה ,סנוויוא-סוג יד ַײב ןעוועג זיא סע יוװ ,ןרָאי עקרַאטש

 חוּכב ןַײז ךָאנ ןלָאז ייז ,גנוי ייז ַײב ךָאנ ןענַײז ןטסורב יד סָאװ ,רעדניק ֿבור'ס

 ,לַאירעטַאמיזָאלג ןקידנענערב ןיא ןרער יד ךרוד ןזָאלבוצנַײרַא סמעטָא ערעייז

 ,ץיה רעסיורג רעד ןוֿפ ןייב ןזיב עטרעצעגּפָא ,רעדניק ןעזעג ןבָאה רימ ןוא

 עטנערבעגסיוא טימ ,סנוויוא עקידנענערב יד םורַא טרָאד טשרעהעג טָאה סָאװ
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 יד ןוֿפ .רעטעברַא:לַאטעמ יד ַײב יו ,םירֿבא עטנערברַאֿפ ןוא בַײל רעקיטש
 ,רעַײֿפ רעקיטש ןרער ערעייז ףיוא טּפעלשעגסױרַא ייז ןבָאה ןעלסעק עקידעכָאק
 ,רעַײֿפ ןיא ןזָאלבעגנַײרַא ןוא ןרער יד וצ טגיילעגוצ רעלַײמ ערעייז
 -עלג יד ןוֿפ רעכַײב יד טליוהעגסיוא ןטסורב ערעייז ןוֿפ טֿפול רעד טימ ןוא

 ןבָאה ,לַאירעטַאמ םעד ןיא טנערבעג ךָאנ טָאה רעיײֿפ סָאד ןעוו ןוא .םילּכ ענרעז
 -ַאנרָא ןוא רעזדלעה ,ןציונש יד טמערוֿפעג רעגניֿפ עטעקַאנ ערעייז טימ ייז

 סָאד ןוא ,ןביוא ןוֿפ רעבַײל ערעייז טנערבעג טָאה ןוז יד .םילּכ יד ףיוא ןטנעמ
 עקַאט ךיז טָאה סע ןוא ,דייוועגניא רעייז טנערבעג טָאה זָאלג:-רעַײֿפ ענעסָאגעצ
 ןַײז ןוֿפ טסַאל רעד רעטנוא ןלַאֿפעג קונית ַא ויא טרָאד ןוא ָאד זַא ,ןֿפָארטעג
 ןוֿפ ןגָארטעגקעװַא םיא טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא סע ןוא .טעברַא רעקידרעַײֿפ
 ךָאנ דניק סָאד טָאה .טכַארטַאב רמוש רעד םיא טָאה ,סנוויוא עקידרעַײֿפ יד
 ,ץימש ןוֿפ ןגער ַא טימ טקעװעגֿפױא סע רע טָאה ױזַא ,ןבעל ךיז ןיא טַאהעג
 סע טָאה .בַײל סדניק םעד ףיוא קישטנַאק ןַײז ןוֿפ ןלַאֿפ טזָאלעג טָאה רע סָאװ
 יד ףיוא ןֿפרָאװעגקעװַא סע ןעמ טָאה ,ךיז ןיא ןבעל ןייק רעמ טָאהעג טשינ
 זַײּפש וצ ןרָאװעג זיא סע ןוא ,םי גערב םַײב דמַאז סעּפוק יד ףיוא ,ןטסימ
 | - ,לגיײֿפ-םי יד רַאֿפ

 ,סנווױאיזָאלג יד ַײב טרָאד ןענַאטשעג ןענַײז רימ תעשב ןעוועג זיא סע ןוא
 זיא סָאװ ,דניק טשלחרַאֿפ ַא ןגָארטעגסױרַא ןעלסעק:רעַײֿפ יד ןוֿפ ןעמ טָאה

 גרַאב ַא ףיוא טגיײלעגקעװַא סע ןבָאה ייז ןוא ,ץיה ןוא ףמַאד ןוֿפ ןלַאֿפעגקעװַא
 -עג טרָאד זיא סָאװ ,םירמוש יד ןוֿפ רענייא ןוא ,ןוז רעד רעטנוא דמַאז-זָאלג
 טזָאלעג טָאה רע ןוא ,דניק סָאד טכַארטַאב טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא ,ןענַאטש
 ךָאנ ןעוועג זיא סע רָאנ .רעטיר ענרעַײלב ענַײז ןוֿפ ץימש טימ ףיורעד ןענעגער
 סע רע טָאה ,ץימש יד ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא טשינ ךיז טָאה דניק סָאד ןוא ,עלַײװ ַא
 טָאה ןעמ ןוא ןעגנַאגעגסיוא זיא המשנ ןַײז םערָאװ ,ןוז רעד ףיוא ןגיל טזָאלעג
 סע רע ,ןעוועג טשינ רענייק זיא סע ןוא .טַאהעג טשינ ןוֿפרעד ןצונ ןייק רעמ
 טָאה רע ןוא ַײברעד ןענַאטשעג זיא יבר ןַײמ ןוא .ןעמעננָא דניק ןרַאֿפ ךיז לָאז
 ןַיײז ןבײהֿפיױא רע טעװ דלַאב טָא זַא ,טניימעג ןבָאה עלַא רימ ןוא ,ןעזעגוצ סע
 קיטש ַא ןיא בַײװ סטול יו ןעלדנַאװרַאֿפ רעגעלש םעד טעװ רע ןוא טנַאה

 ירצמ םעד ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,השמ יו עבלעז סָאד ןוט טעוװו רע רעדָא ,ץלַאז

 ,דמַאז ןיא ןטלַאהַאב םיא ןוא
 זיא רע יװ ,לַאֿפרַאֿפ םעד תעשב םינּפ סניבר םעד ןעזעג ןבָאה רימ םערָאװ

 יו ,טרעטיצעג ןצנַאג ןיא טָאה רע ןוא ,רעַײֿפ סַײװ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב
 רעגעלש םעד טָאה רע רעבָא .םיא ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא טלָאװ טניוומערוטש ַא
 ןַײז ןוֿפ טינש רעד ןוא ,ןעוועג טריגשרַאֿפ ןענַײז ןּפיל ענַײז ,טגָאזעג טשינרָאג
 ןוא .ןגיושעג ךיוא רימ ןבָאה ױזַא .רעצ רַאֿפ טעשטרָאקעגנַײא ךיז טָאה ליומ
 ןַײז ןיא ןגָאלשעג ןײלַא ךיז טסיױוֿפ ןַײז טימ טָאה ,ידֿבז ןוֿפ ןוז רעד ,ןנחוי
 ,טנערבעג טָאה סעּכ רעד רעכלעוו ןיא ,טסוױוב רעקרַאטש

 ןֿפױא ןרָאצ רעסיורג ַא ןעמונעגמורַא טָאה םידימלּת ערעדנַא יד ךיוא ןוא
 ךיוה ַא טימ םיא לָאז יבר רעד זַא ,ןשטנואוועג ןבָאה עלַא רימ ןוא ,רעגעלש
 סָאד ןעקנוזרַאֿפ טָאה רע יװ ,ןעקניזרַאֿפ ןכַאמ דמַאז םעד ןיא ליומ ןַײז ןוֿפ
 -רַאֿפ רימ ןבָאה ,ןגיוושעג ץלַא טָאה יבר רעזדנוא רעבָא .ץימש ענַײז טימ דניק
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 ןטלַאהעגנַײא ךיוא ןבָאה רימ ןוא ,;ךַאז רעד וצ םעט ַא ָאד זיא סע זַא ןענַאטש

 .סעּכ רעזדנוא

 ,דניק עטיוט סָאד ץזָאלרַאֿפ טָאה רעסַײמש רעד ןעו ,ןעוועג זיא סע רָאנ

 רע .םיא רעטניה רימ ןוא -- תמ םוצ טרעטנענרעד ךיז יבר רעזדנוא טָאה

 רָאי ַא ןוֿפ םיוק ,ןעוועג סע זיא לגנִיי ַא .דניק ןטיוט םעד ףיוא טקוקעגּפָארַא טָאה

 ַא ןָא ,ץיה רעד ןוֿפ ןעװעג טנקירטעגסיוא זיא בַײל ןַײז ןוא ,ןעצ רעדָא ןַײנ

 טקעדַאב ןצנַאג ןיא זיא טיוה ןַײז ןוא ,רענייב רעטיול רָאנ ,ךיז ףיוא שיײלֿפ לציּפ

 -עגסיוא טָאה דמַאז עקידרעַײֿפ סָאד סָאװ ,תוּכמ עטנערבעגסיוא טימ ןרָאװעג

 טנערבעגסיוא ןַא טימ ןוא טמיילעג ןעוועג זיא רע ןוא .רעּפרעק ןַײז ןיא טנערב

 ןיא רעבָא .סנוויוא-סוג יד וצ ןבעגעגנַײרַא םיא ןעמ טָאה םעד ךרוד סָאװ ,גיוא

 ןַא -- ,עביל סרעטומ ןַײז ןוֿפ ןכייצ םעד ןגָארטעג רע טָאה רעיוא ןטכער ןַײז

 ןענַײז רָאה ענַײז ןוא .ןריובעג ןַײז ַײב ןוטעגנָא םיא טָאה יז סָאװ ,לגניריוא

 ןוא רַאטש רָאנ ,דניק ַא ןוֿפ ןעוועג רעמ טשינ זיא םינּפ ןַײז ןוא ,ץרַאװש ןעוועג

 -עג עלַא ןבָאה רימ ןוא ,ןלעצנור טימ לוֿפ ,ןַאמ ןטלַא ןַא ןוֿפ יו ןשָאלעגסיױא

 טעװ רע ןוא ,ןיבר רעזדנוא ןיא ןרעדעֿפ ךיז טעוו גנומערַאברעד יד זַא ,טניימ

 ןוא .ןוטעג טשינ סע טָאה רע רעבָא .ףָאלש-טיוט ןַײז ןוֿפ ןקעװֿפױא לגנִיי סָאד

 טשינ ןבָאה רימ ןוא ,ךַאז רעד וצ םעט ַא ָאד זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה רימ

 יו ,טקרעמַאב בָאה ךיא רָאנ .ןגיושעג ךיוא טָאה יבר רעזדנוא ןוא .טגערֿפעג

 ןֿפױא ןלַאֿפעג ןענַײז ןוא ןגיוא סניבר ןַײמ ןוֿפ ןענורעגסױרַא ןענַײז ןרערט ייווצ

 ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא .רעּפרעק סלגנִיי

 .ןענייוו ןיבר ןַײמ

 -עגנָא ןענַײז רימ ןוא ,ןַײּפ-רעדניק ןוֿפ לָאט םעד טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא

 ןֿפיש ערעייז סָאװ ,ןֿפַאלקש ערעייז ןטלַאה רענודיצ יד ואוו ,טרָא םעד וצ ןעמוק

 זיא סָאד .סרעקנַא ערעייז ןֿפרַאװרַאֿפ ייז ואוו ,טלעוו ןלייט עלַא ןוֿפ ןעגנערב

 ,ןגַײװצ-ןעמלַאּפ טימ טקעדַאב ,םי גערב ןֿפױא ץַאלּפ רעטמיױצעגמורַא ןַא ןעוועג

 ןענַײז דרע רעד ןוֿפ רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ ,דניק ןוא ױרֿפ ןוא ןַאמ ,טלַא ןוא גנוי ןוא

 ףיוא רעצעלק טימ טרעװשַאב רעדָא ,ןרעדנַא םוצ רענייא טלטייקעגוצ ןעוועג

 -עג רענודיצ יד .ןרָאי עגנוי יד ןיא ןעױרֿפ ןוא רעדניק טימ סרעטומ ,סיֿפ יד

 ערעדנַא עלַא יו ,דרעווש רעד ןוֿפ גיז םעד ךױוד ןֿפַאלקש ערעייז טשינ ןעניוו

 יד ךָאנ ןרָאֿפ ייז ןשטנעמ ןוֿפ תומשנ טימ לדנַאה ַא ןריֿפ ייז רָאנ ,רעקלעֿפ

 ואוו ,טלעוו ןלייט עלַא ןוֿפ ענעגנַאֿפעג-סגירק יד ףיוא ןֿפױק ןוא רעריֿפ-סגירק

 ןוֿפ ,עינַאּפש ןוֿפ ,זַאקװַאק ןוא עינעמרַא ןוֿפ ,טכיירגרעד דרעוװש סמיור רָאנ

 רענעי ףיוא ןגיל סָאװ ,רעדנעל עטַײװ יד ןוֿפ ןוא ןעלזניא עשיטירב עטַײװ יד

 ןוא דנַאל םענעגייא רעייז ןוֿפ ןֿפַאלקש יד ץוחַא ,עקירֿפַאדזוֿפצ ןוֿפ רבדמ טַײז

 ןֿפַאלקש לייט ַא ,טריטרָאס ןֿפַאלקש יד ןטלַאה ייז ןוא .רעדנעל עקידתונכש יד ןוֿפ

 ןיא ןעלזדניא עטַײװ יד ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ,רעבירג-ןענימ יד ןיא ּפָא יז ןקיש

 .ןזַײא ןוא ַײלב ,רעבליז רעייז ןעגנערב ייז ןענַאװ ןוֿפ ,עינַאטירב ןוא עינַאטש

 רעד ןוֿפ טכיל סָאד ןעז וצ טשינ רעמ לָאמ ןייק טלײטרוארַאֿפ ןענַײז ןֿפַאלקש יד
 ןייק ייז טזָאל ןעמ ןוא טקעטשרַאֿפ רעבירג יד ןיא ייז טלַאה ןעמ םערָאװ ,ןוז

 ןעוועג סָאד ןענַײז ֿבור'ס .םירֿבק עקידעבעל ערעייז ןוֿפ סיױרַא טשינ רעמ לָאמ

 ןסעזעג ןענַײז עקיזָאד יד .ןבעל רעייז ןוֿפ ןרָאי עטסעב יד ןיא רענעמ עקרַאטש
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 יז ןבָאה ןגיוא ערעייז טימ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טלטייקעגוצ ,ינק ערעייז ףיֹוא
 קילבנָא םעד ןעמענטימ טלָאװעג ןטלָאוװ ייז יװ ,ןוז רעד ןיא טקוקעגנייא ךיז

 וצ ןעמוקסיוא ייז טעװ סע סָאװ ,ןַײרַא טכענ ערעטצניֿפ ערעייז ןיא ןַיײש ריא ןוֿפ
 .ןבעל טשער רעייז ןעגנערברַאֿפ

 סע ןוא .ןֿפיש יד ןריֿפ וצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענַײז ןֿפַאלקש ערעדנַא
 ,ןטעברַא עשימייה רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענַײז
 ,לדנַאה ייז טימ ןבַײרט וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענַײז סָאװ עכלעזַא ןוא

 טימ ,עטנוזעג ןוא עגנוי יד ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ,קרעמ יד ףיוא ןֿפױקרַאֿפ םוצ
 ןענַײז -- ,ךעלדיימ ײס ,םירוחב ַײס ,ןעזסיוא םענייש ןוֿפ ןוא רעבַײל ענייש
 עשימייה יד רַאֿפ ַײס ןכיורבעג ןוא סנגינעגרַאֿפ רַאֿפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 ַא יװ זיא רערעייז ןימ רעדעי ןוא .קרעמ עשידנעלסיוא יד רַאֿפ ַײס ,קרעמ
 -ַאב ןיא טרעדנוזעגּפָא ןוא ןבילקעגנעמַאזוצ ,טריטרָאסעגסױא ןרָאװעג הרוחס
 -ַאב ,טלדנַאהַאב ,ןטלַאהעג ייז ןענַײז ,טרעוו רעייז טיול ןוא .ןעגנוליײטּפָא ערעדנוז

 ןעוועג ןטעברַא עבָארג רַאֿפ ןענַײז עכלעוו ,יד .ןעוועג טדיײלקַאב ןוא טזַײּפש
 ,ןטעברַא ערעייז טיול ,ייז ןעמ טָאה ,ןטלַאהסיױוא ךס ַא טנָאקעג ןבָאה ןוא טמיטשַאב
 ךיז זיא ןעמ ןוא ,סטעֿפ ןעקנוטשרַאֿפ ןוא תולֿבנ טימ ,ןוַײּפש עיור טימ טוַײּפשעג

 ,רעבָא יד .רעטיר ןוא טעקישטנַאק טימ ,ןטסיוֿפ עקױַאטש טימ ייז טימ ןעגנַאגַאב
 ןגינעגרַאֿפ רַאֿפ ןוא ןכיורבעג עכעלזיוה רַאֿפ ןעוועג טמיטשַאב ןענַײז עכלעוו
 טימ טזַײּפשעג ,ץכעקעדַאב ַא רעטנוא ןטלַאהעג ,טלדנַאהַאב לדייא ןעמ טָאה ,ןגעוו
 טשינ טיוה יד ייז ןעמ לָאז ןקיטכיצ םַײב זַא ,ןבעגעג גנוטכַא ןוא ןזַײּפש עלעדייא
 יז סיוא ןכַאמ םימומ-ילעב ןייק טשינ ןוא ןקידעשַאב

 ןגירשעגנָא ןבָאה ןֿפַאלקש יד ןוֿפ םיּתבדילעב יד יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא
 ןדָאש ןעגנערב ןוא ןֿפַאלקש עגנוי יד ןגָאלש ייז סָאװ .רַאֿפרעד םירמוש יד ףיוא
 ןכַאמ וצ ןייש ידֹּכ ןלייא טימ ןֿפַאלקש עלעדייא יד ןבלַאז ייז .הרוחס רעייז
 ייז רַאֿפ ןזַיײרּפ ערעכעה םעדכרוד ןוא ייז וצ ןטסולג רעמ לָאז ןעמ זַא ,טיוה רעייז
 .ןעמענ

 יד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע ןֹוא ,יבר רעזדנוא ,ןענַאטשעג רע זיא גנַאל
 סע טרעַײנ ,טיורב ןייק ןסעגעג טשינ רע טָאה גָאט םעד ןיא .ןטײק-ןֿפַאלקש
 רעכלעוו וצ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןַײּפ םעד טימ טקיטעזעג ךיז טלָאװ רע יו ןעוועג זיא
 ןיא ףיוא טייג סעּפע זַא ןענַאטשרַאֿפ ןבָאװה רימ ןוא .טקוקעגוצ ךיז טָאה רע
 טניוומערוטש ַא יװ ,םיא ןוֿפ ץכערק ַא טרעהעג ךיז טָאה רעדיוו ןוא .ץרַאה ןַײז
 ,ןעמונעגכרודַא םיא טָאה ןרָאצ רעסיורג ַא ןוא ,ןעגנַאגעגכרודַא םיא ךרוד טלָאװ
  טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא ענַײז .ןעזעג טשינ ןכלעזַא לָאמ ןייק ךָאנ םיא בָאה ךיא
 ,רעקַאלֿפ ןטיור ןייא ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה רעּפרעק רעצנַאג ןַײז ןוא ,רעַײֿפ טימ
 זיא טיורב ןַײד ,רוצ אמט זיא לָאמ ַײרד;, :חוּכ טימ ןֿפורעגסיױא טָאה רע ןוא
 "!טולב ןסָאגרַאֿפ זיא רעסַאװ ןייד ןוא (םיתמ יחבז) עטיוט ןוֿפ שיײלֿפ סָאד

 טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענַײז רימ ןוא ,טרָאד ןוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןוא
 -ןוא םערָאװ ,ץַאלּפ םענעֿפָא ןַא ףיוא טצעזעגקעוװַא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןַײרַא
 רעד םערָאװ ,ןַײרַא כוטש ןייק ןיא ןײגנַײרַא טלָאװעג טשינ טָאה יבר רעזד
 .טניואועג םיא רעטנוא טלָאװ טױט רעד יװ ,ןיירמוא זיא ןודיצ ןוֿפ ןקלַאב
 ןוֿפ טיורב סָאד, םערָאװ ,טיורב ןייק טרָאד ןסע טלָאװעג טשינ טָאה רע ןוא
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 טָאה -- ?טולב ןסָאגרַאֿפ זיא רעסַאװ ןַײז ןוא עטיוט ןוֿפ שיײלֿפ סָאד זיא ןודיצ
 ןצענערג יד וצ ןייגקירוצ סנגרָאמוצ ןוא טכַאנ יד ןטלַאהרעביא רָאנ .טגָאזעג רע
 ןוא ןטיז סנודיצ ןעוועג זדנוא רַאֿפ ןענַײז דמערֿפ םערָאװ ,לארׂשי-ץרא ןוֿפ
 ןוא רעצ ןוֿפ שער םעד ןיא טליֿפעג ךיז רימ ןבָאה ענערױלרַאֿפ ןוא ,םיגהנמ
 .דניז

 טָאה ,ןשטנעמ עטקינַײּפעג ןוֿפ ןוא דניז ןוֿפ לטרַאג ַא טימ טלגנירעגמורַא
 ןוא ןברַאֿפ ןיא טקנימשעגסיוא זיא סָאװ ,הנוז ַא יו ןעזעגסיוא רוצ טָאטש יד
 ןוֿפ ןוא ,דלָאג רעייז טצנימעגסיוא ייז ןבָאה שטנעמ ןוֿפ סייווש םעד ןוֿפ ,ןרילָאק

 קרַאטש ןעוועג ןענַײז רעזַײה ערעייז .טרעכַײרַאב ךיז ייז ןבָאה שיײלֿפ ןוא טולב ןַײז
 יו רעכעד עטריצעג טימ ןוא ,ןּפערט-עדנַארעװ ןוא סענמולָאק טימ ,עטיובעג
 ץוקש ערעיײיז רַאֿפ ןעלּפמעט טָאהעג ייז ןבָאה ץַאלּפ ןדעי ףיוא ןוא ,ןעלּפמעט
 ןעוועג ייז ןענַײז עלַא ןוא ,ןעיצכרודַא ןשטנעמ ליֿפ ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,םיצקשמ'

 ןברַאֿפ רעמ ץלַא ,שטנעמ רעד רעֿבושח סָאװ .רעדיילק עטברַאֿפעג טימ טדיײלקַאב

 טריצעגסיוא ןוא טצוּפעגסיוא ,רעדיילק ענַײז ףיוא ןגָארטעג רע טָאה ןרילָאק ןוא
 ערעייז ךיוא ןוא .ּפעק ערעייז ףיוא ןצנַארק ענעדלָאג טימ ,לגיײֿפ עדליוו יד יו
 ןענַײז ייז ןבעל ןוא ,רעדילק עטרילָאק ןיא טצוּפַאב ןעוועג ןענַײז רעבַײװ
 לוֿפ זיא טָאטש יד ןוא ,סױרַא דנַאש רעד טימ ןֿפַאלקש עטעקַאנ ןעגנַאגעגמורַא
 ףיוא ןֿפָארטעגנָא לָאמ סעדעי ןבָאה רימ .ןליּפש ןוא ןעגנַאזעג טימ ןעוועג

 "וצ עקידניז ערעייז וצ ןעגנַאגעג ןענַײז עכלעוו ,רעמענליײטנָא-הדועס תונחמ
 רענעמ ןוא רעבַײװ עטקנימשעג טימ ,קיזומ-ןטיײלֿפ טימ טײלגַאב ,ןטֿפנוקנעמַאז
 -ביל רעד רַאֿפ דנַאש ןַײז טקעלּפטנַא טלָאװ רוצ יװ ,ןֿפַאלקש עטעקַאנ טימ ןוא
 ,למיה ןוֿפ טייקיט

 -וצ ןסעזעג ןענַײז ,ןצרַאװש ןיא ןוטעגנָא ,םידימלּת ענַײז טימ יבר רעזדנוא
 רימ ןוא ,םיוב-ןעמלַאּפ ַא רעטנוא ,ץַאלַאּפ ַא ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טעיּפוקעגנעמַאז
 .ןעז טשינ ןטייקידריוומוא ערעייז ןלָאז רימ ידּכ ,ןגיוא ערעזדנוא טכַאמרַאֿפ ןבָאה
 טָאה סָאװ ,גנודיילק רעזדנוא ןיא עדמערֿפ ןענַײז רימ זַא ,טקרעמַאב ןבָאה ייז
 ןעמוקעגוצ טשינ ייז ןוֿפ רענייק זיא ךָאד ןוא ,ערעייז ןוֿפ טדיישרעטנוא ךיז

 ןיא גהנמ רעד זיא סע יװ ,ךיז וצ םייהַא ןטעבעג טשינ זדנוא טָאה ןוא זדנוא וצ
 ףיוא טגיל טָאג ןוֿפ המיא יד סָאװ ,לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד ןוֿפ דנַאל ןטשטנעבעג

 -נוא ןוֿפ רוצ ןוא לארׂשי ןשיוצ טשרעהעג טָאה םולש וליֿפַא ןעוו ןוא .זדנוא
 ןוֿפ שיוטסיוא ןַא טריֿפעג ייז טימ ןבָאה רימ ןוא ןָא ןטַײצ סרעטָאֿפ ערעזד
 .טקוקעגמוא טשינ רענייק זדנוא ףיוא ךיז טָאה ךָאד ,תורוחס

 יד טַײװ יו ,ןעזעגנַײא םידימלּת ערעזדנוא ןבָאה ,רוצ טָאטש רעד ןיא ,ָאד
 טלָאװ רענייק ,ןעגנַאגעג םענייק וצ טשינ ןענַײז רימ .זדנוא ןוֿפ ןענַײז םייוג

 .זדנוא ןוֿפ טכַאלעגסיוא ךיז ןטלָאװ ייז ןוא ,ןגעוו ערעזדוא ןענַאטשרַאֿפ טשינ
 זיא סע קילייה יװ ,ןעזעגנַײא רימ ןבָאה ,טרָא ןדמערֿפ םעד ןיא ,ָאד טשרע
 רעביא הניכש ןַײז ןעור טזָאלעג טָאה טָאג סָאװ ,זדנוא זיא סע טוג יװ ןוא לארׂשי

 ןרָאװעג טלייװעגסיוא רימ ןענַײז סמדו"רׂשב וצ ןֿפַאלקש טָאטשנַא ןוא זדנוא
 ךיז ןעניֿפעג וצ טקנעבעג ןבָאה רימ ןוא .םלוע לש ונובר םוצ רעדניק רַאֿפ
 רעכלעוו ןיא ,הרוּת רעד ןוֿפ ץעזעג ןשידִיי ןוֿפ סיוש ןיא רעדירב ערעזדנוא ןשיוצ
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 -יא טכַאװ סָאװ ,רעטָאֿפ רעזדנֹוא ןוֿפ לגילֿפ יד רעטנוא םערַאװ זדנוא זיא סש
 ,זדנוא רעב

 "רעד ,םייוג ןוֿפ טָאטש רעדמערֿפ רעד ןיא ןרױלרַאֿפ ױזַא ןציז רימ יװ ןוא
 ץרַאװש .סרעזדנוא יװ ןעוועג זיא דיילק ןַײז --- ,ןַאמ ַא זדנוא וצ ךיז טרעטנעג
 ;ןושל רעזדנוא ןיא זדנוא טגערֿפ רע ןוא --- ,ךַאֿפנַײא ןוא

 ןיא סעּפע טקיטכענ ריא סָאװ ,ריא טנעז לארׂשי ןוֿפ רעדניק ,רעדירב --
 ?ןדייה יד ןוֿפ ןַײרַא זיוה ןיא טשינ טייג ןוא סַאג רעד

 :טרעֿפטנעעג םיא ןבָאה רימ ןוא
 !רימ ןענַײז לארׂשי ןוֿפ רעדירב ,סע זיא ױזַא --

 ;טגָאזעג ןוא ןַאמ רעדמערֿפ רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 טקישעגוצ רימ טָאה רע סָאװ ,לארׂשי ןוֿפ טָאג רעד ןַײז לָאז טביולעג --

 ,ןקלַאב ןַײמ רעטנוא רעטנורַא טמוק ןוא רימ טימ דסח םעד טוט .רעדירב ענַײמ
 -רעביא יז טעװ ריא ןעוו ,בוטש ןַײמ ןוֿפ לעוש יד טשטנעבעג ןַײז טעװ סע
 ,לארׂשי ןיא רשּכ זיא סָאװ ,ןַײוװ ךיוא ,םייה רעד ןיא טיורב ַא בָאה ךיא ,ןטערט
 ץנַאג ןַײמ ןוא ,בוטש ןוֿפ עטסָאבעלַאב יד ,בַײװ ןַײמ ןיוש ךיז טסיירט סע ןוא
 .ןעמענוצֿפױא טסעג עֿבושח עכלעזַא --- דניזעגזיוה

 רעד ףיוא םענייא ןדעי טשוקעג ןוא ודנוא טימ טײרֿפעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןיא זדנוא החמׂש סיורג טימ ןוא ,לארׂשי ןיא גהנמ רעד זיא סע יװ ױזַא ,קַאב
 ,טײלגַאב בוטש ןַײז
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 ,ןבילקעגסיוא קלח רעזדנוא טסָאה וד סָאװ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,וטסיב טביולעג

 רעקלעֿפ יד יו טכַאמעג טשינ זדנוא טסָאה וד ןוא ,ןעניד ריד ןלָאז רימ זַא

 בָאה .טנעה ענַײד ןוֿפ קרעװ םוצ ךיז ןקוב סָאװ ,רענידנצעג רַאֿפ טלעוו רעד ןוֿפ

 שרעייז ףיוא ןֿפע ןוא ןשינעֿפעשַאב ענַײד עלַא ףיוא ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,תונמחר

 ןוֿפ גינעק רעד ןוא רַאה רעד טסיב ןיילַא וד רָאנ זַא ,ןעז ןלָאז ייז ידּכ ,ןגיוא

 .ריד רעסיוא ָאטשינ רענייק זיא סע ןוא ,ןטלעוװ עלַא

 זיא סע ןוא ,זיוה ןַײז ןיא ןעמונעגֿפױא עלַא זדנוא טָאה ןמלק ןב עושוהי

 ןַײז רעטנוא ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,טַײל יד זַא ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג

 ןטלַאהעג סע רע טָאה ױזַא ,םידימלּת ענַײז טימ יבר ַא סיוא ןעײטשַאב ,ןקלַאּב

 וצ ןיבר רעזדנוא טלעטשעגקעוװַא ןיילַא ךיז טָאה רע ןוא ,דוֿבּכ ןסיורג ַא רַאֿפ

 יַאב טָאה סָאװ ,זיא ןַאמ רעד רעוו טױרטרַאֿפ טשינ םיא .ןבָאה רימ .ןענידַאב

 רעזדנוא ןוֿפ גָאזנָא רעגנערטש רעד ןעוועג זיא סע םערָאװ ,בוטש ןַײז ןטָארט

 ,טרָא ןדמערֿפ ןיא ץכעוט ןַײז ןוא ןעמָאנ ןַײז ןגַײװשרַאֿפ וצ זדנוא ףיוא ןיבר

 -לעב רעד וליֿפַא ןעוו ןוא .ןענעקרעד וצ ןבעג טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע תמחמ

 -נוא ןוֿפ ןענעקרעד טנָאקעג ךָאד טלָאװ ,ןעמונעגמייהַא זדנוא טָאה סָאװ ,תיבה

 -נוא ןסעגרַאֿפ ךָאד רימ ןבָאה ,םישורּפ יד וצ ןרעהעג רימ זַא ,גנוריֿפֿפיױא רעזד

 םעד ןוֿפ רעדניק יד יװ .טליֿפעג עלַא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,תועד-יקולח ערעזד

 ,טָאג ןקידעגעל ,ןקיצנייאנייא

 .ןוא ,םילּכ ענעדרע ןיא רעסַאװ טגנַאלרעד זדנוא טָאה ןַאמ רעד יװ םעד ךָאנ

 ןבָאה ,סיֿפ יד ןוא טנעה יד ןשַאװ ןֿפלָאהעג זדנוא ןבָאה רעדניק ענַײז טימ רע
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 ךיק ןיא טלַײאעג טָאה בַײװ סָאד ןוא .שיט ןַײז םורַא טצעזעג ךיז עלַא רימ
 עלַא ןענַײז רימ םערָאװ ,ןסע וצ זדנוא רַאֿפ טײרגעגָא ןטרָאד טָאה ןוא ןַײרַא
 טַאהעג טשינ גָאט םעד ךָאנ טָאה ליומ רעזדנוא ןוא ,געוו ןגנַאל ןוֿפ דימ ןעוועג
 ףיױרַא שיט ןֿפױא טכַארבעג בִַײװ סָאד טָאה דלַאב ןוא .טיורב ןייק טכוזרַאֿפ
 ,תד ןשידִיי ןטיול ןרָאװעג טכירעגוצ זיא סָאװ ,זעק ןוא רעטוּפ ךיוא ןוא טיורב
 רָאנ .בוטש ןַײז ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטוג םעלַא ןוֿפ ןוא גרַאװגירג ןוא
 ןשיווצ דמערֿפ רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ייז תמחמ ,ןעוועג טשינ זיא שיײלֿפ ןייק
 ןסע וצ טקידריװמוארַאֿפ רעבירעד רע טָאה ,יחה ןמ רֿבא ןסע עכלעוו ,םייוג
 .סנירג ןוא סקיכלימ טימ גָאט ןדעי זיולב ךיז טרענרעד ןוא המהב ַא ןוֿפ שיילֿפ

 ףיוא םילשורי ןייק ןעוועג לגר-הלוע ןבָאה דניזעגזיוה ןַײז ןוא רע ןעוו רָאנ
 ,חסּפ ןברק ןוֿפ שיײלֿפ ןסעגעג ןטרָאד ייז ןבָאה ,חסּפ

 רעד ןוֿפ ךיז ןריֿפֿפױא םעד ןוֿפ טלײצרַאֿפ זדנוא טָאה זיוה ןוֿפ ןַאמ רעד ןוא
 :טכַאמעג טסענ ַא ךיז טָאה הדע סטָאג ואוו ,םייוג יד ןוֿפ ץרַאה ןיא הלהק רעשידִיי
 ןרעדנַא םעד רענייא ןקרַאטש רימ ןוא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,םולשב עלַא ןבעל רימ,--
 ,טֿפירש רעד ןיא סיוא ךיז ןענָאק סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןעניֿפעג זדנוא ןשיווצ .טנעה יד
 ףיונוצ ךיז ןעמוק רימ ןוא ,תסנּכה תיב םעניילק ןקיליײה רעזדנוא ָאד ןבָאה רימ ןוא
 רַאֿפ ןענעייל ןזח רעד ןוא ןגס רעד ןוא .הרוּתל הלוע ןענַײז רימ ןוא תבש ןדעי
 טנשרד סָאװ רעד ןוא ,םוגרּתב םינשו ארקמב דחא ,טינשּפָא ןַײז תבש ןדעי זדנוא
 ּפָא ןבעג ,םילשורי ןייק הלוע ןענַײז עכלעוו ,זדנוא ןוֿפ יד ןוא .טנשרד --
 הרוסמ ַא ןיבר ןַײז ןוֿפ טרעהעג טָאה סָאװ רעד ןוא .זיוה סטָאג ןוֿפ סורג רעייז
 הווצמ ַא ךיז טכַאמ לָאמטֿפָא .ךָאנ סע טלײצרַאֿפ ,הרוּת רעד ןיא שודיח ַא רעדָא
 תושֿפנ עכעלשטנעמ טימ םירחוס יד םערָאװ ,םייובש ןֹוידּפ ןינע ןיא ןוט וצ
 ןוֿפ ןענַײז עכלעוו ,דמערֿפ רעד ןוֿפ ןדיי תורוחס ערעייז ןשיווצ טֿפָא ןעגנערב
 ָאד ןֿפױקרַאֿפ וצ השבי רעד ףיוא רעדָא םי ןֿפױא ןרָאװעג ןעגנַאֿפעג םייוג יד
 ןבָאה ,הרוחס-ןשטנעמ טימ ףיש ַא ןָא טמוק סע ןעוו ,זיא סע ןוא .ןֿפַאלקש רַאֿפ
 ןוא ןֿפַאה ןיא ּפָארַא טייג רע ןוא ,ףיורעד טצעזעג זיא סָאװ ,יאבג רעזדנוא רימ
 ןוֿפ -- טכענק יד ןשיווצ רע הלילח טשינ ךיז טניֿפעג סע יצ ,שרודו רקוח זיא
 ,לָאמַא .סיוא םיא ןזייל רימ ןוא הּפוק רעזדנוא ןבָאה רימ ןוא --- ,לארׂשי-ינב יד
 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןעורמוא עסיורג יד ןעװעג ןענַײז סע ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ
 סורַאװ עכלעוו ,טכַארבעג לילג ןוֿפ ןֿפַאלקש עשידִיי ליֿפ ָאד ןעמ טָאה ,סואעליכרא

 רעטעּפש רַאֿפרעד םיא טָאה טָאג סָאװ ,רוצ ינב יד וצ טֿפױקרַאֿפ טָאה עשרה
 המחלמ יד) -- ?סורַאװ לש סומלוּפ, ןוֿפ געט יד ןיא ,לָאמטסנעד .טֿפָארטשַאב
 ףליה רעד טימ .ןוטעגֿפױא סעסיורג רעייז ָאד הלהק רעזדנוא טָאה ,(סורַאװ טימ
 יד רימ ןבָאה ,ןבעגעג זדנוא טָאה לודג ןהּכ רעד סָאװ ,טלעג-שדקמה':תיב ןוֿפ
 ךיז ןבָאה ןעורמוא יד ןעוו ,םייהַא קירוצ קעװַא ןענַײז ליֿפ .טזיילעגסיוא ןֿפַאלקש
 עסיורג ַא טײטשַאב יז ןוֿפ ןוא ,ָאד ןבילבעגרעביא ןענַײז ליֿפ רעבָא .טליטשעגנַײא
 ןציז סָאװ ,עכלעזַא הלהק רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה ךיוא .הלהק רעודנוא ןוֿפ לָאצ
 ןטַײצ יד ןוֿפ ךָאנ ָאד ןציז עכלעוו ,תוחּפשמ ןענַײז סָאד .גנַאל רעייז ָאד ןיוש
 ןיא ןסעזעג ןטלָאװ רימ יװ ,םייוג יד ןשיווצ ָאד ךיז ןריֿפ רימ .םיאנומׂשח יד ןוֿפ
 ףיוא רימ ןעייג ֿבוט-םוי ףיוא ,ןדִיי ,ןוֿפ הלחק רעקיליײה רעד ןשיווצ דנַאל ןשִידַיי
 "רַאטש טרָאד ןוֿפ טימ ןעגנערב ןוא ,עּפורג רעדנַא ןַא לָאמ סעדעי ,םילשורי ןייק
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 סנרעדנַא םעד רענייא רימ ןקרַאטש ךיוא .ןביולג רעזדנוא ןיא טײקטסעֿפ ןוא טייק

 רַאֿפ טנשרד רע ןוא ןטנרעלעג ַא וצ טקיש טָאג ןעו ןוא .תבש ןדעי טנַאה

 ךיז טײרֿפ ןוא ןעמַאזוצ הלהק עצנַאג יז ךיז טמוק ,תבש הרוּת רעד ןוֿפ זדנוא

 ָאד זדנוא טימ ןציז וצ ןיבר רעַײא ןלעֿפעג טעװ סע ןעוו ןוא .טרָאװ סטָאג טימ

 ןדלעמ ןוא ןייג ךיא לע ,תסנכה תיב ןיא זדנוא רַאֿפ ןענשרד וצ ןוא תבש זיב

 | ."ןגס םוצ

 רעד ןוֿפ םיֿבושח עקינייא ןֿפורֿפױנוצ ןוא ןייג טלָאװעג טָאה ןַאמ רעד ןוא

 .ןַײז םינּפ לבקמ ןיבר רעזדנוא ןלָאז ןוא בוטש ןַײז ןיא ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,הלהק

 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןיילַא רע זַא ,טשינ ךיז טקיש סע זַא ,טגָאזעג טָאה רע םערָאװ

 סנגרָאמוצ ןלעװ ייז ןעװ ,ןַײז טעװ סע ןוא .דוֿבּכ ןצנַאג םעד ןבָאה לָאז הלהק

 זַא ןעמוקעג טָאטש ןיא ןענַײז םידימלּת ענַײז ןוא יבר רעד זַא ,ןרעוװ רָאװעג

 ץרַאה זייב ַא ןגָארט ייז ןלעװ ,הדועס רעד וצ ןרָאװעג ןֿפורעג טשינ ןענַײז ייז

 רעד ןגעק גנערטש ןעוועג זיא ןיבר רעזדנוא ןוֿפ גָאזנָא רעד רעבָא .םיא ףיוא

 ,טנַאקַאבמוא ןבַײלב טלָאװעג טָאה רע םערָאװ ,ךאז

 םעד רַאֿפ טָאג ןעקנַאד ןוא שיט םַײב עלַא רעדירב יו ןציז רימ יװ ןוא

 ןשייי א רעטנוא זדנוא טָאה רע סָאװ ,זדנוא טימ ןוטעג טָאה רע סָאװ ,דסח

 ,םייוג ןשיווצ ןסיורד ןיא ןַײז טשינ ןלָאז רימ ידּכ ,טכַארבעגרעטנורַא ןקלַאב

 ןֿפַײֿפ ַא ,םי ןוֿפ ןלעװ עקידנשיוד ןוֿפ ךיז ןרעטנענרעד סָאד יו ,שער ַא ךיז טרעה

 עכלעוו ,ןשטנעמ ןוֿפ רעדורעג סיורג ַא ןוא ןקיוּפ טימ ןּפַאלק ַא ןוא ךעלֿפַײֿפ ןוֿפ

 טליֿפעגנָא ןבָאה ייז זַא ױזַא ,ןעיירשעג ןוא ןֿפורסױא טימ ןלַײא וצ ןעמוקעג ןענַײז

 ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןוא .םימשה ֿבל דע טֿפול עצנַאג יד תולוק ערעייז טימ

 ןוא טקיאורַאב בוטש ןוֿפ תיבה-לעב רעזדנוא זדנוא טָאה ,רעבירעד טרעדנואוורַאֿפ

 ,ךלומ טָאגּפָא רעייז ןוֿפ ֿבוט-םוי ןסיורג םעד רַאֿפ תונכה ייז ןכַאמ סָאד זַא ,טגָאזעג

 ,החּפשמ רעקידסוחי ַא ןוֿפ לגנַיי טסטלע ןַא ,דניק ַא ןגרָאמ ןלעו ייז ןכלעוו רַאֿפ

 ,קילגמוא ןַא יז ַײב טעשעג סע ןעוו ,לָאמ סעדעי םערָאװ .ןעגנערב ןברק ַא רַאֿפ

 ןענַײז תורוׂשב עטכעלש .ןברק ןכעלשטנעמ ַא טימ טָאג רעייז רעביא ייז ןטעב

 טימ ןדָאלעגנָא ןעגנַאגעג ןענַײז סָאװ ,ןֿפיש ןעצ ;ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא

 "רַאֿפ ןוא םערוטש ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנַאֿפעג ןענַײז ,שישרת ןוֿפ םי ןֿפיױא תורוחס

 סָאװ ,ןעמערַאיל סָאד ןוא ןעַײרש סָאד ןוא ,םי ןוֿפ ָאנד ןֿפױא ןרָאװעג ןעקנוז

 -שגסיוא רעד ןוֿפ ֿבוט-םוי םעד רַאֿפ ןטײרברַאֿפ ַא זיא ,ןסיורד ןוֿפ ןרעה רימ
 ןוא טָאטש יד ױזַא ךרודַא ןעיצ ?םישודק, יד יװ געט טכַא ןיוש .ןיטעג רענעסַאל
 -גערב וצ ליומ ןרַאֿפ טשינ ןענַײז סָאװ ,םיׂשעמ עקידריוומוא עכעלקערש ּפָא ןעוט
 יד ןיא תולרע ערעייז ןַײרַא ןֿפרַאװ ייז ןוא ךעלטנֿפע ךיז ןרירטסַאק ייז :ןעג
 ,רעדיילק עשרעבַײװ רַאֿפרעד סױױַא ייז טֿפרַאװ ןעמ ןוא ,ןשטנעמ יד ןוֿפ רעזַײה
 םעד ןיא ןבירטעג טרעוװ סָאװ ,תונז םעד ןיא לײטנָא ןעמענ ןענָאק ןלָאז ייז ידּכ
 ,תורתשע ןוֿפ לּפמעט

 ןלַאֿפעג טּכַאנ רעד ןוֿפ קערש יד זיא יווַא ,טרעהרעד סָאד ןבָאה רימ יװ ןוא
 יד ןטסדניװשעג םוצ יװ ןזָאלרַאֿפ וצ טכַארטעג עלַא ןבָאה רימ ןוא ,זדנוא ףיוא
 םבָאה ךיא ןוא ,םינּפ סניבר ןַײמ ףיוא טקוקעג כָאה ךיא .דרע עקידאמט עקיזָאד
 ענַײז ןוא ,דרע יד יװ ןרָאװעג ץרַאװש ןיא טכיזעג ןַײז ,טנעקרעד טשינ םיא
 טלעוו רעד ןוֿפ רעצ רעצנַאג רעד יו :טנקלָאװרַאֿפ ןוא ןבָארגעגנַלא ףיט ןגיוא
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 ןעוועג רעווש סעציילּפ ענַײז ןענַײז ױזַא ,םיא ףיוא טגיילעג ןעוועג ךיז טלָאװ

 .ןגיוושעג טָאה רע ןוא טעמתחרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןּפיל ענַײז רעבָא

 ,ללַּפתמ זיא יבר רעזדנוא יו ,טרעהעג ךיא בָאה טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא

 טשינ זיא ףָאלש ןייק סָאװ ,טכַאנ עטֿפניֿפ יד ןעוועג ןיוש זיא סע שטָאכ ןוא

 זדנוא טימ טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה רע םערָאװ ,ןגיוא ענַײז ףיוא ןעמוקעג

 ,טכַאנ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,למיה ןעַײרֿפ ןרעטנוא גרעב יד רעביא

 ,םוחנ-רֿפּכ טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ טניז ,ןקלַאב ַא רעטנוא ןעמוקעג ןענַײז רימ סָאװ

 טשינ ור ןייק רע טָאה ךָאד -- ,טכַאװשעגּפָא ןוא ןעוועג דימ רעייז זיא רע ןוא

 םידימלּת עקידנֿפָאלש ענַײז ןשיווצ ןענַאטשעג זיא רע ןוא ,ןגיוא ענַײז וצ ןבעגעג

 -סױרַא זדנוא טָאה תיבה-לעב רעזדנוא ואוו ,זיױה-ךַאד ןוֿפ עסַארעט רעד ףיוא

 -עגסיוא טַײצ עצנַאג יד טלָאװ רע יװ ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,ןֿפָאלש וצ טריֿפעג

 "עצ עכלעוו ,ןצכערק םיא ןוֿפ ךיז ןרעה סע ןוא ,למיה םוצ טנעה ענַײז טקערטש

 ןַײז יו ,ןּפיל ענַײז ןוֿפ טשינ ךיז טרעה טרָאװ ןייא ןייק רָאנ ,ףוג ןַײז ןכערב

 .ןרָאװעג ןסָאלשרַאֿפ טלָאװ ץרַאה

 ןוא דרע עקידאמט יד ןזָאלרַאֿפ וצ דלַאב טכַארטעג עלַא רימ ןבָאה סנגרָאמוצ

 "רַאֿפ ןענַײז רימ עכלעוו ןוֿפ ,לארׂשי ןוֿפ ןצענערג יד וצ ןרעקוצקירוצ קנילֿפ

 ,לֿפַײֿפ סרעֿפעש ןוֿפ גנַאזעג סָאד ןרילרַאֿפ עכלעוו ,ףָאש יו ןרָאװעג טעשזדנָאלב

 רע זיב ,טָאטש ןיא ןבַײלברַאֿפ ליוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא רעבָא

 ףיוא ןריֿפ רעניואוונַײא יד סָאװ ,םיעוּתעּת םיׂשעמ עסואימ יד ךיוא ,ןעז ץלַא טעוו

 ןוֿפ טייקרעטיב יד ןעקנירטסיוא טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,רעטעגּפָא ערעייז רַאֿפ

 זַא ,בוטש ןוֿפ תיבה-לעב םעד ןטעבעג טָאה רע ןוא ,ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב סוּכ

 -עג רעייז ךיז ןבָאה רימ ןוא .רעטעגּפָא יד ןוֿפ טרָא םוצ ןריֿפ םיא לָאז רע

 ,טגלָאֿפעגכָאנ םיא ןבָאה רימ רענָא -- ,רעבירעד טרעדנואוו

 ןיוש יז זיא ,ןעמוקעגנַײרַא טָאטש ןיא ןענַײז רימ ןעוו .ןעוועג זיא סע ןוא

 ןעוועג טליֿפעגנָא ןענַײז ןסַאג עלַא .הנוז רעטרוּכשעגנָא ןַא וצ ןעוועג ןכילגעג

 סנידס ןוא רעדמעה ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטדיילקעג קידֿבוט-םוי טימ

 עיולב טימ ןגיוצעגכרודַא ,טעלָאיװ ,עיליל ןוֿפ ןרילָאק ןיא ןלַאש ןוא סעקינוט ןוא

 ךיוא ןענַײז ױזַא ,רעדיילק ערעייז יו טברַאֿפעג ױזַא ןוא ,ןֿפַײרטש עטיור ןוא

 טלָאמענּפָא טַאהעג ןבָאה םירכז ןוא תוֿבקנ .רעמינּפ ערעייז ןעוועג טברַאֿפעג

 ,טעלָאיװ ןעמערב ערעייז ,יולב ןגיוא ערעייז ,טיור ןקַאב ערעייז ,רעטכיזעג ערעייז

 ןוֿפ טולב םעד טימ טקיטעזעגנָא טשרע ךיז ןטלָאװ ייז יו --- ןּפיל ערעייז ןוא

 יייוװ ןיא ןוטעגנָא ןעוועג ןענַײז רענעמ ערעייז ןוֿפ לייט ַא ןוא .תויח עטקוצרַאֿפ

 ןגָארטעג ןבָאה ,תודימ עשרעבַײװ יד טכַאמעגכָאנ ןבָאה ייז ןוא ,רעדיילק עשירעב

 יז סָאװ ,ןטסורב ערעייז ףיוא ןטײק-ןעמויֿפרַאּפ ןוא ןעגניריוא ןוא ןעגנירדזָאנ

 רעבַײװ ערעייז ןוֿפ לייט ןוא .רעבַײװ יד ןוֿפ רעגייטש רעד יװ טזױלבטנַא ןבָאה

 טימ רעמינּפ ערעייז טּפעלקַאב ןבָאה ןוא ,רענעמ יד יװ ןָאטעגנָא ןעוועג ןענַײז

 .ןעלטײש-רָאה עכעלנעמ ,ןלָארט טימ ּפעק ערעייז ןוא דרעב עטּפעלקעג .עשלַאֿפ

 םישודק ערעייז ןעוועג ןענַײז סָאד .טלעוו עטרעקרַאֿפ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןעגנַאגעג ןענַײז יז .תורּתשע ןיטעגּפָא רעייז ןוֿפ תונהּכ ןוא םינהּכ יד ,תושודק ןוא

 יו ,רעטעגּפָא ערעייז ןוֿפ םיֿפרּת יד ןגָארטעגסױרַא ןבָאה ןוא סעיסעצָארּפ ןיא

 ןוֿפ טריֿפעגנָא ,רענעטרעג ערעייז ןוֿפ ןטינשעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,רעמייב ךיוא
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 ,סנרָאה ליּפש ןוא ךעלֿפַײֿפ טיִמ ,ןטנעמורטסניא-קיזומ יילרעלּכ ףיוא ןטנַאקיזומ

 ןעמוקעגנָא ןענַײז ךָאנרעד .סנירעצנעט ןוא רעצנעט עטעקַאנ טימ טיײלגַאב ןוא

 עכלעוו ,לעב טָאגּפָא ןסיורג רעייז ןוֿפ םינהּכ יד ןוֿפ טריֿפעג ,סעיסעצַארּפ ערעדנַא

 רעביא ןעלטרַאג עטרילָאק טימ ןטיה ענעציס עכיוה ןיא ןוטעגנָא ןעוועג ןענַײז

 ןוא ,ייז רַאֿפ טליּפשעג ןבָאה רעליּפש-ןטײלֿפ יד ןוא ,רעדיילק עסַײװ ערעייז

 ןעגנַאגעג זיא קלָאֿפ ליֿפ רעייז ןוא ,ייז רַאֿפ טּפַאלקעג ןבָאה סרעּפַאלק-ןקיוּפ יד

 ,םינהּכ יד ךָאנ

 ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,רעטומ ַא טריֿפעג ייז ןבָאװ םינהּכ יד ןשיווצ ןוא

 ןַײנ רָאי ַא ןוֿפ לגנַיי ַא ןעוועג זיא דניק סָאד ןוא ,טנַאה רעד ַײב דניק ריא

 םינהּכ יד יװ זיא לגנַיי סָאד ןוא ,ןקוקוצנָא גנוטסולג ַא ןוא ,םומ ַא ןָא ,ןעצ רעדָא

 ץנַארק םענעדלָאג ַא ןוא לטרַאג ןטרילָאק-טיור ַא טימ ןטַײװ ןיא ןוטעגנָא ןעוועג

 יװַא ,ןייג טלָאװעג טשינ ןוא טנייוועג רעייז טָאה לגנִיי סָאד ןוא ,ּפָאק ןַײז ףיוא

 טָאה רעטומ יד רָאנ .ןברק ַא רַאֿפ טמיטשַאב זיא סע זַא ,טסואוועג טלָאװ סע יו

 טימ טליטשעגנַײא ןייועג סדניק ריא טָאה ןוא דייר עטוג טימ ןעמונעגנַײא סע

 דוֿבּכ סיורג ןוז םעד ןוא רעטומ רעד טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא ,ןטייקיסיז

 רעייז ןַײז זומ רעטומ יד לַײװ ,ןוז םעד יו רעטומ רעד ךָאנ רעמ .,ןבעגענּפָא

 -ּפָא ןליוו ןטוג ריא טימ טרעַײנ ,טײקכַאװש ןייק ןזיײװסיױרַא טשינ ןוא קרַאטש

 טשינַא ,ןרעוװ טקיליװַאב לָאז ןברק רעד ידּכ ,דניק ריא טָאגּפָא םעד ןיילַא ןבעגוצ

 ,סעּכ ןַײז ןוֿפ ןטעברעביא טשינ ךיז טזָאל ןוא ןברק םעד ןָא טשינ ךלומ טמענ

 רעייז זיא רעטומ יד .טָאטש ןוֿפ ןשטנעמ יד ףיוא ןסָאגעגסיױא טָאה רע סָאװ

 -סוחי יד ןוֿפ ןרעוו טכַארבעג טזומעג טָאה ןברק רעד לַײװ ,טָאטש רעד ןיא ןעזעגנָא

 .תוחּפשמ עקיד

 ןענַײז ייז יו ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,סעיסעצָארּפ יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז רימ ןוא

 ףיוה רעצנַאג רעד ןוא .ךלומ ןוֿפ לּפמעט ןסיורג םעד ןוֿפ ףיוה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא

 ףיוה ןֿפױא ןוא ,טָאטש רעד ןוֿפ טַײל עטסנעעזעגנָא יד טימ ןעוועג לוֿפ ןיוש זיא

 -ועג ערעייז ןוֿפ ןטינשעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,רעמייב טצנַאלֿפעגנַײלא ייז ןבָאה

 עסיורג ןיא ייז טלעטשעגנַײא ייז ףיוא ןטכורֿפ ןוא רעטעלב יד טימ ןוא ,רענעט

 יז ןבָאה רעמייב יד ןשיווצ ןוא .ןייטש טַאהעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןעניט-דרע

 ןוֿפ טלַאטשעג ןיא ןעוועג זיא ךלומ טָאגּפָא רעד ןוא .ןצעג ערעייז טלעטשעגסיוא

 סָאד סָאװ ,קיב ַא ןוֿפ ּפָאק ַא וצ ןעוועג ךעלנע זיא ּפָאק ןַײז ,שטנעמ ןקידנציז ַא

 -עג ייווצ ןעוועג ןענַײז ּפָאק ןַײז ףיוא ןוא ,טײקרַאטש ןוֿפ ןמיס רעד ןעוועג זיא

 ןענַאטשעג ךיוא ןענַײז ןטַײז ענַײז ַײב ןוא .קָאבנגיצ ַא ןוֿפ רענרעה עטיירד

 ידּכ ,ןגעקטנַא טקערטשעגסיוא ןטלַאהעג רע טָאה טנעה ענַײז ןוא .קעבנגיצ ייווצ

 -עג ,ןזַײא ןוֿפ ןסָאגעג ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא רע ןוא .ןברק רעד ןַײז וצ לבקמ

 .ןוויוא ןַא יו ױזַא קינייוועניא ןוֿפ ליוה ןעוועג זיא רע ןוא ,רעּפוק טימ טשימ

 סָאװ ,טרַאקלעמ טָאגּפָא ןרעדנַא רעייז טלעטשעגקעװַא יז ןבָאה םיא ןבעל ןוא

 ןעוועג זיא רע ןוא .טָאטש רעד ןוֿפ גינעק רעד ,"תוירק ךלמ, :שטַײט רעד זיא

 ןעוועג ךיוא זיא םינּפ ןַײז .בײליַא ןוֿפ לעֿפ ַא טימ שטנעמ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא

 ןַײז ףיוא טַאהעג טָאה רע ןוא ,דרָאב רעטלזַײרקעג ַא טימ ,בייל ַא וצ ןכילגעג

 ןטלַאהעג רע טָאה טנעה עדייב ענַײז טימ ןוא ,קָאצנגיצ ַא ןוֿפ רענרעה ךיוא ּפָאק

 -רַאטש ןוֿפ ןמיס רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד סָאװ ,ןעייווצ ףיוא ןסירעצ ,עלעגיצ ַא
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 סָאד ןענַאטשעג זיא לעב טָאגּפָא רעייז ןוֿפ טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא .טייק

 טקירד סָאװ ,הבקנ רעטעקַאנ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא תורתשע ןיטעג רעייז ןוֿפ לסּפ

 .טײקרַאבטכורֿפ ןוֿפ ןכייצ רעד ןעוועג זיא יז ןוא ,ןטסורב עריא וצ ביוט ַא וצ

 ריא םורַא ןוא .ןיטעג עטבילַאב רעייז ןעוועג יז זיא ךלומ טָאגּפָא רעייז ךָאנ ןוא

 ןיא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,תושודק ןוא םישודק יד טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןענַײז

 ןבָאה םינהּכ יד עכלעוו ,טרָאד ןענַאטשעג ןענַײז ןצעג ערעדנַא ךָאנ ןוא .טָאטש

 ךלומ ןוֿפ ֿבוט-םוי ןסיורג םוצ טכַארבעג ןוא ןעלּפמעט ערעייז ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא

 ןוא םינהּכ ערעייז ןענַאטשעג ןענַײז טָאגּפָא ןדעי ַײב ןוא ,ףוה:-לּפמעט ןַײז ןיא

 .תונהּכ

 יב ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,דניק ריא טימ רעטומ יד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ' ץנַארק ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ןַײרַא ףיוה ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא ,טנַאה רעד
 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,לודג ןהֹּכ רעייז טלעטשעגֿפיוא ךיז טָאה ױזַא ,םינהּכ

 רע ןוא ,ךלומ טָאגּפָא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא ,טָאטש רעייז ןוֿפ רעטסטלע

 "רעטנוא רע טָאה רעַײֿפ לקַאֿפ ַא טימ ןוא ,טעבעג ַא םיא רַאֿפ טכירעגּפָא טָאה
 יסיוא ןַײז ןוֿפ ןויא םעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ץלָאה רעטייש םעד ןדנוצעג

 וצ ןבױהעגנָא ןבָאה רעטעגּפָא עדעדנַא עלַא ןוֿפ םינהּכ יד ןוא .ךיוב ןטליוהעג

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה םיתרשמ ענַײז טימ לודג ןהּכ רעד ןוא ,תוחבשתו םיריש ןעגניז

 ןיא רעַײֿפ סָאד ןרעטיֿפ וצ ףיוא טָאגּפָא ןוֿפ ךיוב םעד ןיא ץלָאה ןגײלנַײרַא ןייא

 .ןעילגוצנָא טלַאטשעג ענרעזַײא ןַײז ןוא םיא

 ןוֿפ ךיוב םעד ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה רעַײֿפ סָאד סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד ןוא
 יפָא ןַא ףיא טנַאה רעד ַײב דניק ריא טיִמ רעטומ יד ןענַאטשעג זיא ,טָאנּפָא
 הלוע טנערב סָאװ ,רעַײֿפ םעד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה יז ןוא ,טרָא טרעדנוזעג
 ןייק ,גנורעדנע ןייק םינּפ ריא ןיא ןעזעגנָא טינ טָאה ןעמ ןוא .דניק ריא ןַײז וצ
 זיא גיוא ריא ןיא רערט ןייק ןוא ,ןּפיל עריא ןוֿפ טרעהעג טשינ ךיז טָאה ץכערק
 ןוא דניק ריא ןטסיירט ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז טרעַײנ ,ןרָאװעג ןעזעג טשינ
 - רעייז טָאה לגנִיי סָאד םערָאװ .ןטייקיסיז טימ ןוא דייר עטוג טימ ןעמעננַײא םיא
 ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,םינהּכ יד רָאנ ,ןֿפױלטנַא טלָאװעג טָאה רע ןוא טנייוועג

 טָאה רעטומ יד ןוא .טיהעג םיא ןבָאה ,דניק ןטימ רעטומ רעד םורַא ץנַארק ַא ןיא
 רעטומ יד יצ ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,טנַאה רעד ַײב טסעֿפ ןטלַאהעג םיא
 .טייקידתוירזכא סיוא סע טוט יז רעדָא טָאגּפָא ריא וצ עביל רַאֿפ סע טוט

 "נָא זיא ךלומ טָאגּפָא םעד ןוֿפ בַײל ענרעזַײא סָאד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 רעד זיא ,רעַײֿפ ןוֿפ טיור ןרָאװעג זיא ןוא ץיה רעסיורג רעד ןוֿפ ןרָאװעג טילגעג
 סָאד ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ,דניק ןטימ רעטומ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ לודג ןהּכ
 ךיוה רעד ןיא ןבױהעגֿפױא סע טָאה ןוא טנעה עקרַאטש ייווצ ענַײז טימ לגנִיי
 -סיוא טָאה שער רעסיורג ַא ןוא .?להק ןצנַאג םעד ןברק םעד ןזיוועג טָאה ןוא
 ,ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא לגנַיי סָאד זַא ױזַא ,קלָאֿפ ןוֿפ ןעיירשעג ןוא ןכָארבעג
 םיא טימ סָאװ ,טסואוועג טשינ רעמ טָאה ןוא ןענייוו וצ טרעהעגֿפױא טָאה ןוא
 יו ,רעטומ רעד וצ טנעה ענַײז טקערטשעגסיוא טָאה דניק סָאד ןוא .ךיז טוט
 טקיאורַאב ךָאנ סע טָאה רעטומ יד רעבָא ,ריא ַײב ןכוז ץוש טלָאװעג טלָאװ סע
 עריא ןוֿפ ןזַײװנָא םעד טימ ןוא ןגיוא ערדיא ןוֿפ קילב םעד טימ סנטַײװ רעד ןוֿפ

 סע טָאה ןוא דניק סָאד ןעמונעג טָאה לודג ןהּכ רעד ןוא .לודג ןהּכ ןֿפױא רעגניֿפ
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 -רעקַאלֿפ ענַײז ןשיװצ ןבעגעגניירַא סע ןוא טָאגּפָא ןקידנענערב םוצ ןגָארטעגוצ
 ,סמערָא עקיד

 ןֿפױא רעדיילק עסַײװ יד .דניק ןוֿפ יירשעג סיורג ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןוא
 "ייו ןוא קערש ןוֿפ יירשעג סָאד .ןדנוצעגנָא קילבנגיוא ןייא ןיא ךיז ןבָאה דניק
 יד ןוֿפ רעצרעה יד ןטלָאּפשעג טָאה ,דניק ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,גָאט
 ,ת"לוק ןוֿפ לובמ ַא ןוא ,ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ יירשעג סָאד זיא דלַאב רעבָא ,ןשטנעמ
 ןייוועג סָאד ןעגנולשרַאֿפ טָאה ,קלָאֿפ ןקידלּבוי ןוֿפ ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ
 .דניק ןוֿפ

 טָאה יז ןוא ,ץַאלּפ ןטרעדנוזעגּפָא ריא ףיוא ןענַאטשעג זיא רעטומ יד ןוא
 ןוֿפ ןייבעג ןוא שיילֿפ ןיא ןַײרַא ךיז טנערב טָאגּפָא רעקידנרעקַאלֿפ רעד יװ ,ןעזעג
 טקַאנק סע ןוא ןַײרַא רעַײֿפ ןיא ךיז טסיג בַײל ןַײז ןוֿפ סטעֿפ סָאד יװ ,דניק ריא
 טעֿפ לָאז רע ידּכ ,ןבעגעג ןסע וצ ליֿפ ןברק םעד ןבָאה ייז --- ,טרָאד ןוֿפ ףיוא
 ןדניצ רָאה ענַײז ןוא --- ,טָאג רעייז ןוֿפ ןַײז טקיליװַאב ליואוו לָאז רע ןוא ןרעוו
 רעקידנעמַאלֿפ רעד ףיוא ּפָאק ןקידנענערב םעד ןָא רע טנעל ןיוש ןוא ,רעטנוא ךיז
 ץכערק ןייק ןוא ,טרָא ריא ףיוא ץלַא טייטש רעטומ יד ןוא .טָאגּפָא ןוֿפ טסורב
 ,גיוא ריא ןיא טשינ ךיז טעז רערט ןייק ןוא ,ליומ ריא ןוֿפ טשינ ךיז טרעה
 ,טאהעג חור תחנ ַא טלָאװ יז יװ ,ױזַא טכַאמ ןוא טכַאל ןוא טלכיימש יז רָאנ
 רָאנ טרעוו סע םערָאװ .טָאגּפָא םעד ןוֿפ ןרעוו טקיליװַאב לָאז ןברק רעד ידּכ
 סױרַא טשינ טזַײװ ןוא ןליוו ןטוג ריא טימ סע טגנערב רעטומ יד ןעוו ,טקיליװַאב
 ,שײלֿפ ןוא טולב ןגייא ריא ףיוא תונמחר ןוֿפ ןמיס ןייק

 םעד טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,הנוי-רב ןועמש ןֿפורעגנָא ךיז טָאה סע ןוא
 :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,זױה-לּפמעט ןוֿפ גנַאגנַײרַא םַײב ןיבר

 יװ ,ןעמענּפָארַא רעטסומ ַא ךיז לאדׂשי-ינב יד ןלָאז רענידנצעג יד ןוֿפ --
 .טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא םעד ןעגיד וצ ןבָאה ייז

 ןַײז ףיוא ןעזעג בָאה ךיא רָאנ ,ןֿפורעגנָא טשינרָאג ךיז טָאה יבר רעזדנוא ןוא
 -עגנָא ןעוועג זיא םינּפ ןַײז םערָאװ ,םיא ןיא טנערב סעּכ ױעסיורג ַא זַא ,םינּפ
 ,ןקָארשרעד ןוא סיורג ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז ןוא ,רעַײֿפ סַײװ ַא טימ ןדנוצ
 יד ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה ןייא טימ רע טעװ דלַאב זַא ,טניימעג ןבָאה עלַא רימ ןוא
 וצ ןוטעג טָאה וניֿבא םהרֿבא יװ ;ןרעטעמשעצ ןטייקידריוומוא עכעלקערש
 רעדָא ,רעטעגּפָא יד ןכערבעצ ןוא קַאה ַא ןעמענ רע טעװ ױזַא ,רעטעג סחרת
 ,ןטלַאּפש ךיז טעװ דרע יד ןוא ,טנַאה ןַײז ןבײהֿפױא טעװ ,טרָאװ ןַײז ןגָאז טעװ רע
 ,טנורנּפָא ןַא ןיא ןרעװ ןעגנולשרַאֿפ הדע ןַײז ןוא חרק יװ עלַא ןלעוװ ייז ןוא
 -רַאֿפ רעַײֿפ ןייא ןיא עלַא ייז טעוװ ןוא ןסישּפָארַא טעו למיה ןוֿפ ץילב ַא רעדָא

 טימ ןעלמיה יד וצ טכיירגרעד ןבָאה ןטייקידריוומוא יד םערָאװ -- .ןענערב
 טרעַײנ ,ןכַאז עלַא יד ןוֿפ ןוטעג טשינרָאג טָאה רע רעבָא .ןטייקסואימ ערעייז
 ,ןגיוושעג טָאה רע

 םעד ןוֿפ סמערָא יד ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה דניק סָאד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ןוא גנַאזעג ןוא ץנַאט טימ טלגנירעגמורַא רעטעגּפָא ערעייז ייז ןבָאה ,טָאגּפָא
 ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןגַײװצ-ןעמלַאּפ ןוא ןטריבלײא ,ןעמולב טימ ייז ןֿפרָאװַאב

 םינימ ןעוװעג הנזמ ןבָאה ייז ןוא ,תושודק ןוא םישודק יד טיִמ טשימעגסיוא
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 טלעטשעגֿפױא ןבָאה ייז סָאװ ,רעמייב עקיטסולג יד רעטנוא םינימ ערעייז טימ

 ,תורתשע ןיטעג רעייז רַאֿפ לּפמעט רעייז ןוֿפ ףיוה ןיא

 טמוטשרַאֿפ זיא ליומ ןַײז ,טדערעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה יבר רעזדנוא רעבָא

 ןוֿפ רילָאק רעד ןוא ,ןעקנַאדעג ענַײז ןיא ןעקנוזרַאֿפ ןעוועג זיא רע רָאנ ,ןעוועג

 טָאה רע ןוא .ץרַאה ןַײז ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טגָאזעג תודע טָאה םינּפ ןַײז

 ,טכַארבעגנַײרַא בוטש ןַײז ןיא זדנוא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ םעד ןוֿפ ןעמונעג דײשּפָא

 ,ןייגוצרעטנוא טגיינעג טָאה גָאט רעד ןוא ןעוועג טעּפש ןיוש זיא סע םגה --

 רעד ןוֿפ ןקלַאב ַא רעטנוא ןעמוקרעטנורַא רעמ טלָאװעג טשינ ךָאד רע טָאה

 . ןבָאה רימ טרעַײנ ,טרָא םעד ףיוא טיורב ןייק ןסעגעג רעמ טינ ןבָאה רימ ןוא ,טָאטש

 עריא ןוֿפ ביוטש םעד ןשַאווּוצּפָא טרַאגעג ןבָאה רימ .טָאטש יד טזָאלרַאֿפ קנילֿפ

 ,ןלַאדנַאס ערעזדנוא ןוֿפ --- ןסָאג

 יד ןוא) ,טָאגּפָא םייב ערעדנַא יד טימ טרָאד ןעוועג זיא סָאװ ,תינענכ ַא ןוא

 ןעוו ןוא ,רענידנצעג יד ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז טָאה (ןֿפַאלקש ןעוועג ןענַײז םינענּכ

 ןוא ,טרעטַײװרעד ךיוא ךיז יז טָאה ,טרָא םעד ןוֿפ טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה רימ

 .ןעגנַאגעגכָאנ זדנוא זיא

 ,ןעמוקעג טָאטש רעד ןוֿפ ןרעיומ יד רעטניה ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 -נַאגעגכָאנ רעטַײװ זדנוא זיא יז רָאנ ,טרעקעגמוא טשינ יױרֿפ יד ךיז טָאה ױזַא

 וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא געוו רעזדנוא ףיוא ןֿפָאלעגכָאנ זדנוא זיא יז ןוא .ןעג

 רעטכָאט ןַײמ ,רַאה ןַײמ ,רימ ףיוא תונמחר בָאה; :ןיבר רעזדנוא וצ ןעַיײרש

 .טרעֿפטנעעגּפָא טשינרָאג ריא טָאה יבר רעד רעבָא ."דש ַא ןוֿפ טקינַײּפעג טרעוו

 טנעה יד טקערטשעגסיוא ןוא ןייגכָאנ ןייא ןיא זדנוא ןטלַאהעג טָאה יז רעבָא

 ?!דוד ןוֿפ ןוז ,רַאה ןַײמ; :ןֿפור ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ןוא ןיבר רעזדנוא ךָאנ

 ןוז ןיבר רעזדנוא טֿפור יז סָאװ ,רעבירעד טרעדנואוועג ךיז ןבָאה רימ ןוא
 ןֿפױא טָאג ןוֿפ ךאלמ םעד ןעזרעד טָאה סָאװ ,לזייא סמעלב יװ יז זיא ."דוד ןוֿפ
 ןיא רעדנואוו ַא ןעוועג זיא ךַאז יד ןוא ?ןעזרעד םיא טָאה םעלב רעדייא געוו

 | ,ןגיוא ערעזדנוא

 קעװַא יז קיש; ףיבר רעזדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה םידימלּת יד ןוא
 !ריא ףלעה; :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא -- "!ךָאנ זדנוא טַײרש יז םערָאװ
 ."לארׂשי ןוֿפ טָאג םעד קילייה

 יד וצ טרעַײנ טקישעג טשינ ןיב ךיא; :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא דעבָא
 -גוא ןיא ךַאז יד טקיטכערַאב ןבָאה רימ ןוא ."לארׂשי ןוֿפ רעדניק ענערױלרַאֿפ
 ךיז טקובעג טָאה ,ןיבר רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ זיא ױרֿפ יד רעבָא .ץרַאה רעזד
 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא ןוא "!רימ ףלעה ,רַאה, :טגָאזעג ןוא םיא רַאֿפ
 ןֿפרַאװ וצ ןוא רעדניק יד ןוֿפ טיורב סָאד ןעמענ וצ טוג טשינ זיא סע, :ריא וצ
 .ןעגנַאגעג רעטַײװ זיא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע ןוא ."טניה עגנוי יד רַאֿפ סע
 רימ סָאװ סָאד םערָאװ .ץרַאה רעזדנוא ןיא ךַאז יד טקיטכערַאב ןבָאה רימ ןוא
 םייױג יד ףיוא רעצרעה ערעזדנוא טרעטיברַאֿפ טָאה ,ןעזעגנָא ךיז טנַײה ןבָאה

 ,טניה יוװ ןעזסיוא ןגיוא ערעזדנוא ןיא ייז טכַאמעג ןוא

 עגנוי יד ךיוא רעבָא ,רַאה ןַײמ ,ָאי, :ןֿפורעגכָאנ םיא טָאה תינענּכ יד רעבָא

 ."שיט סרַאה רעייז ןוֿפ רעטנורַא ןלַאֿפ סָאװ ,ךעלעקשירק יד ןוֿפ ןסע ןגעמ טניה
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 רעזדנוא ךיז טָאה יױזַא ,רעטרעוו עקיזָאד יד טדערעגסױרַא טָאה יז יװ ןוא
 םינּפ ןַײז ןוא ,ןבילבעג ןייטש זיא ןוא גנַאג ןַײז ןוֿפ טלעטשענּפָא םיצולּפ יבר
 קיליה ַא טימ טלַארטשעג ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ,ןרָאװעג ןטכיױלעגֿפױא זיא
 רע .טקרַאטשעג םיא ןוא טַײנַאב ךיז טלָאװ שדוקה-חור רעד יו ױזַא ,רעַײֿפ
 ױרֿפ יד ןֿפורקירוצ ןסייהעג זדנוא טָאה רע ןוא ,הרוֿבג טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא
 ,םיא רַאֿפ ןעגנערב יז ןוא

 ריא ףיוא טגיילעג טנעה ענַײז רע טָאה ,םיא רַאֿפ ןגיובעג ךיז טָאה יז ןעוו ןוא
 ,"ךליוו ןַיײד ןעשעג לָאז סע ,ןביולג ןַײד זיא סיורג ,ױרֿפ, :טגָאזעג ןוא ּפָאק

 סע .ןיבר רעזדנוא טימ ןעשעג גנורעדנע עסיורג ַא זיא ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ
 תוחוּכ ענַײז ;טניױאווַאב םיא טָאה סָאװ ,הרוחש-הרמ יד םיא ןוֿפ ןוטעגּפָא ךיז טָאה
 אלּפ ַא ןעוועג זיא ךַאז יד ,דײרֿפ טימ לוֿפ ןעוועג זיא רע ןוא ,טַײנַאב ךיז ןבָאה
 טרעלקרעד רעטעּפש טשרע זדנוא ןזיא שינעטער סָאד ןוא ,ןגיוא ערעזדנוא ןיא
 .ןרָאװעג

 אש

 ץרַאה ןַײמ ידּכ ,ןגיוא ענַײמ ףיוא ןֿפע ,ץרַאה ןַײמ קינײיר ,לארׂשי ןוֿפ טָאג

 םערָאװ ,רימ םורַא רָאֿפ טייג סע סָאװ ,ןעזרעד ןלָאז ןגיוא ענַײמ ןוא ןליֿפ לָאז

 ףימ םורַא טנַײש ןוז יד .רעטצניֿפ רעד ןיא טּפַאט סָאװ ,רעדנילב ַא ןיב ךיא

 רעטָאֿפ .טשינ ייז ײטשרַאֿפ ךיא ןוא ןעמיטש רעה ךיא ןוא .טשינ יז עז ךיא ןוא

 .ןָא ןעמוק געט ערַאבטכרוֿפ ןוא עסיורג םערָאװ ,תונמחר בָאה ,למיה ןיא

 טריֿפעגקירוצ טשינ יבר רעד זדנוא טָאה ,ןודיצ ןוֿפ קעװַא ןענַײז רימ ןעוו ןוא

 .ןגיל סָאװ ,טעטש יד ןיא טכַארבעג זדנוא טָאה רע רָאנ ,לארׂשי ןוֿפ טעטש יד וצ

 ןוֿפ ןעמונעגוצ טָאה עשרה סואעּפמָאּפ עכלעוו ,תרנּכ םי ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא

 .ןיירמוא-בלַאה ןוא ןייר-בלַאה ןענַײז ייז ןוא ,ןדייה ליֿפ טימ טצעזַאב ןוא זדנוא

 ןַײרַא טעטש יד ןיא טכַארבעגקירוצ טשינ יבר רעד ודנוא טָאה םעד בילוצ

 יד טלגנירעגמורַא ןוא רעדלעֿפ יד ףיוא טעשזדנַאלבעגמורַא ןבָאה רימ טרעַײנ

 .טגָאטעג טשינ רימ ןבָאה ,טקיטכענעג ןבָאה רימ ואוו ,טרָאד .םיֿבנג יװ טעטש

 ךיז ןבָאה רימ .טלעק יד --- טכַאנַײב ןוא ןוז יד ןסעגעגֿפױא זדנוא טָאה גָאטַײב

 גָאטַײב .,ןלָאט יד ןיא טרעדינענּפָארַא ןבָאה רימ ןוא ,ךיוה רעד ןיא ןביױהעגֿפױא

 רימ ןבָאה טכַאנַײב ןוא ,דלעֿפ ןיא רעכוטסַאּפ יד טימ ןטלַאהעגֿפױא ךיז רימ ןבָאה

 ןוא ןעלצרָאװ רעַײֿפ ןיא טנערבעג ןבָאה רימ .גרעב יד ןיא ןרעַײֿפ ןדנוצעגנָא

 סָאװ ,גינָאה ןטימ רעצרעה ערעזדנוא טנעלעגרעטנוא ןבָאה רימ ןוא ,רעצכעטַײרק

 רימ ןבָאה ױזַא .רענייטש ןוֿפ ןשינעטלעהַאב ןיא טגײלעגנָא ןבָאה ןעניב עדליוו

 ףיוא טנעיילעג ןבָאה רימ .םורַא גרעב יד ןיא טרָא וצ טרָא ןוֿפ טרעגלַאװעג ךיז

 -- (רורד) קוקוק רעד ,םייה ַא ךיז טניֿפעג לגױֿפ רעד; :םילהּת ןוֿפ קוסּפ טעד ךיז

 ןשידקע .ןענעלוצנָא ּפעק יד ואוו טשינ ןבָאה םידימלּת יד ,רימ רעבָא ."טסענ ןַײז

 ןיבר רעזדנוא רימ ןבָאה ךָאד .ןרָאװעג טיורב רעזדנוא ןענַײז ןקירעשייה ןוא

 ןטָארטעג ןבָאה רימ ןוא ךיז רעטניה טזָאלעג ץלַא ןבָאה רימ .טזָאלרַאֿפ טשינ

 רעזדנוא ןוֿפ טכיל םעד ךרוד ןעוועג ןטכױלַאב ןענַײז עכלעוו ,טירט ענַײז ןיא

 סרעשערד יד ןוֿפ סעוװועלּפ יד טײרּפשרַאֿפ טניווװ רעד יוװ ױזַא םערָאװ .ןביולג
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 זיולב ,םידימלת ענַײז ,רימ ןענַײז ױזַא ,ןײלַא רענרעק יד רעביא רָאנ טזָאל ןוא

 .ןיבר רעזדנוא טלָאֿפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,עלַא ןוֿפ ןבילבעגרעביא

 ןגעלעג זיא סָאװ ,יּפיליֿפ עירָאזעצ טָאטש רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענַיײז רימ ןוא

 רעד ןיא רָאנ ,ּפיליֿפ סודרוה ךלמ וצ טרעהעג טָאה ןוא תרדנּכ טַײז רענעי ףיוא

 גרַאב םעד ףיוא טוױעג ןבָאה רימ טרעַײנ ,ןעגנַאגעגנַײרַא טשינ רימ ןענַײז טָאטש

 ,לליה א ךיז טניֿפעג גרַאב ןוֿפ סנסוֿפוצ ,טָאטש רעד רעטניה זיא סָאװ ,סימּפ

  "סולג ַא ןיא טא סָאד ןוא .,ןדרי ןוֿפ לַאװק רעד סױרַא טגָאלש סע רעכלעוו ןוֿפ

 ןוא טעֿפ זיא דרע יד ןוא ,סױרַא טרָאד ןגָאלש ןלַאװק ליֿפ לַײװ ,ןקוקוצנָא גנוט

 רעֿפעש יד עכלעוו ףיוא ,סעקנָאל ענירג עגנַאל טרָאד ךיז ןעיצ סע ןוא ,רַאבטכורֿפ

 ןוא .ןַארַאֿפ ןטרָאד ןענַײז רענעטרעג ליֿפ ןוא .רעדניר ןוא ףָאש ערעייז ןרעטיֿפ

 טרעַײנ .ןגיײֿפ יד --- ךיוא ױזַא ןוא טעֿפ רייז ןענַײז טרָא םעד ןוֿפ ןביורט יד

 ןוֿפ לַאװק רעד טגָאלש סע רעכלעוו ןוֿפ ,לייה רעד ןיא לַײװ ,אמט זיא טרָא סָאד

 ,טרָאד טייטש לסּפ ריא ןוא .ַאנַאיד ןיטעגּפָא רעד ןוֿפ לּפמעט ַא ךיז טניֿפעג ,ןזרי

 טָאטש רעד ןוֿפ רעניואוונילא יד לּפמעט םוצ סא ןעמוק גָאט ןצנַאג ַא ןוא

 לייא ןוא לעמ ןוֿפ תונברק ןוא ןביוט ןוֿפ תונברק ןיטעגּפָא רעד ןעגנערב ןוא

 ןוא רָאה ערעייז ּפָא ןדַײנש רעבַײװ לייט ַא ןוא .ןעמולב טימ יז ןריצַאב ייז ןוא

 םורַא ךיז ןעלמַאזרַאֿפ טרָא ןוֿפ רעֿפעש יד ןוא .ןיטעג רעד רַאֿפ יז ןעגנערב

 ןרעוו םיׂשעמ עקידריוומוא ליֿפ ןוא ,ךעלֿפַײֿפ ערעייז ףיוא ןֿפַײֿפ ןוא לייה רעד

 ,לייה רעד םורַא ןסקַאװ סָאװ ,רעמייב עקיטסולג יד רעטנוא ןבירטעג טרָאד

 -וצ טָאה ןוא גרַאב ןֿפױא ןענַאטשעג זיא רע יו ,ןיבר ןַײמ ןעזעג בָאה ךיא ןוא

 -ּפָא רעד רַאֿפ ֿבירקמ ןענַײז ןוא סױרַא ןעמוק טרָא ןוֿפ רעניואוונַײא יד יו ןעזעג

 טָאה רע ןוא ,ךיז טרעדנע ןיבר ןַײמ ןוֿפ םינּפ סָאד יו ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא .ןיטעג

 ,טסַײג ןוֿפ ןסעזַאב זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ךיז וצ טדערעג

 ךיז טָאה רע ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא ןעוועג קיאורמוא יבר ןַײמ זיא גָאט םעד ןיא

 ןיכמ ךיז ןיא רע זַא ,םיא ןיא ןעזעגנָא ןבָאה רימ ןוא .זדנוא ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא
 טימ ךיז טלגנַאר סָאװ ,שטנעמ ַא יו טקוקעגסיוא טָאה רע םערָאװ ,סעּפע רַאֿפ
 סעּפע זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .למיה ןוֿפ ךאלמ ןטימ וניֿבא ֿבקעי יװ ,ןיילַא ךיז

 טָאה ןוא זדנוא וצ ןעמוקעגוצ רע זיא לָאמ רָאּפ ַא .םיא ןיא רָאֿפ טייג סעסיורג

 -עג טָאה רע טרעַײנ ,טגָאזעג טשינ רע טָאה ךָאד ןוא ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג זדנוא

 ךיז טרעטַײװרעד ןוא ןסיוומוא ןיא ןזָאלעג זדנוא טָאה ןוא זדנוא ףיוא טקוק

 ןוא קערש רַאֿפ זדנוא ןיא טּפַאלקעג ןבָאה רעצרעה ערעזדנוא ןוא .זדנוא ןוֿפ
 | ,גנונעֿפָאה

 ,טרָא ןרעביא ןעמוקעג טייקליטש ַא זיא ,טנוװֶא ןיא ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא
 טיירּפשעגסיױא ןוא ךייה רעד ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא טלָאװ טָאג ןוֿפ דוֿבּכ רעד יו
 -נגעק ןוא ,למיה ןיא טיירב ןענַאטשעג ןענַײז ןרעטש יד .דרע רעד רעביא ךיז
 ,ךלימ ןוֿפ ןקלָאװ ַא ןיא ןרױלרַאֿפ ךיז ןומרח גרַאב רעד טָאה זדנוא רעביא
 ױעטײנשַאב רעסַײװ ןַײז יו זיולב רָאנ ,טנעמַאדנוֿפ ןַײז ןעזעג טשינ ןבָאה רימ ןוא
 זרעטש יד ןוא םורַא ןטֿפול רעד ןיא טמיווש ןוא ןסירעגּפָא ןעוועג ךיז טלָאװ ּפָאק
 יװא ףרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא .םיא רעביא ןלַאֿפ למיה ןוֿפ
 "ווא סָאד זיא רַאבטכרוֿפ

 .זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא

302 



 ןוא טרָא םענעי ףיוא ןײגרעבירַא רָאנ לע ךיא ,לילו ַא רימ ףיוא טרַאוװ; ---

 ."לייז ללּפתמ

 גנוביהרעד רענײלק ַא ףיוא טרעדנוזעגּפָא ןענגַאטשעג ןזיא יבר רעד ןוא
 רימ ןבָאה דלַאב ןוא .תודיחיפ ןעװעג ללפתמ טָאה רש ןוא ,זדנוא רעביאנגעק
 -עגסיוא טנעה עסַײװ ענַײז ןוא ,דיילק סַײװ ןַייז רָאנ ,ןעזעג טשינ ןייֵלַא םיא
 לַײװ ,ןלַאֿפעגנָא דחּפ רעסיורג ַא זדנוא ףיוא ןיא סע ןוא ,למיה םוצ טקערטש
 ןוֿפ ךאלמ ַא יו ,טכַאנ רעד ןוֿפ טיײקסַײװ רעד ןיא ןיבר רעזדנוא ןעזעג ןבָאה רימ
 .טכיל שילרעטסיוא ןַא טימ ךיז טכַײל םינּפ ןַײז ןוא ,גרַאב ןֿפיוא טייטש טָאג

 -סיוא ךיז טָאה זדנוא ןוא ,גרַאה םעד ןוֿפ טָארַא יבר רעד טגײטש לַײװ א ךָאנ ןוא
 יד טרירַאב טשינ ןטלָאװ סיֿפ ענַײז יוװ ,טכַאנ רעד ןוֿפ טײקסַײװ רעד ןיא ,טכַאדעג
 רע ןוא .דיילק טנרעטשַאב טַײװ ןַײז ןיא ּפָארַא זדנוא וצ טבעווש רע רָאנ ,דרע
 ,ןטכענרעייא ןוא ןטכענ יו ןעוועג טשינ זיא םינּפ ןַײז ןוא ,זדנוא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא
 ןוא רָאה ענַײז ןוֿפ ןוא .טייקכיילב רעקיליײײה א ןיא ןטכיולשג טָאה רע טרעַײג
 ןַײז ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז ייז ןוא טכַאג רעד ןוֿפ יוט סנּפָארט טֿפירטעג ןבָאה תואפ
 .רעביֿפ קיליײה ַא טימ בַײל ץנַאג ןַײז ףיוא טרעטיצעג טָאה רע ןוא .ןַילרַא דרָאב
 רעצרעה ערעזדנוא ןוא ,ןגַײװש ןיא לַײװ עגנַאל ַא זדנוא ףיוא טקוקעג טָאה רע ןוא
 ןוא סעסיורג סעּפע זַא ,טליֿפעג ןבָאה רימ םערָאװ ,טטגנַא רַאֿפ ןטגנַאגעצ ןענַײז
 דנוא טימ ןעשעג טייג סקיטכיוו

 ;טגערֿפעג ןוא זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע
 ?םדא-ןב רעד זיא רעוװ ,טלַײל יד ןגָאז סָאװ ---
 זדנוא ןוֿפ רענייא ןוא ,קערש סיורג רַאֿפ לַײװ עגנַאפ ַא ןגיוושעג ןבָאה רימ

 ;:טרעֿפטנעעג םיא טָאה

 ןגָאז ערעדנַא ןוא ,ליבטמה ןנחוי זיא רע וַא ,ןגָאז טַײל יד ןוֿפ לייט ַא --
 רערעדנַא רעוו רעדָא והימרי ,ןגָאז רעדיוו ערעדנַא ןוא .איֿפנה וחילא זיא רֶע זַא
 ,םיאיֿפנ יד ןוֿפ

 ןעמוקעג זיא טַײצ ןַײז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ,תוירק שיא הדוחי .רעבָא ךיא
 ןֿפורסיױא ןוא ליומ ןַײמ ןענעֿפע טלַאװעג בָאה ךיא ןוא .ןרעוו הלנגתנ ליוו רע ןוא

 רעבָא .טרַאװעג יֹוזַא ןבָאה עלַא רימ ןכלעוו ףיוא ,טרָאװ סָאד לוק ךיוה ַא טימ
 רַאֿפ קערש רעטיול רַאֿפ ןוא ,ןעמוג ןַײמ וצ טּפעלקעגוצ ןרָאװעג זיא גנוצ ןַײמ

 ...ןעגנעדבסיורַא ליומ ןַײמ ןוֿפ טנעקעג טשינ טרָאװ סָאד ךיא בָאה ,טָאג
 ;טגערֿפעג ןוא זדנוא וצ טדנעוועג ךיז טָאה יבר רעזדנוא ןוא

 עסיורג ַא זיא רעדיוו ןוא -- ?"ךיא ןיב רעוו ,ריא טגָאז סָאװ ,ריא רעבָא ---
 רעד טור רימ ףיוא זַא ,טליֿפרעד בָאה ךיא ןוא .זדנוא ןשיווצ ןלַאֿפעג טייקליטש
 עקידארומ עקילייה סָאד ןגעלעג זיא ןפיל ענַײמ ףיוא ןוא .ןיבר ןַיײמ ןוֿפ קילב
 טשינ ךיא בָאה ךָאד ןוא ,ןעמוג ןַײמ ןוֿפ ײרֿפ ןעוושג זיא גנוצ ןַיײמ ןוא ,טױָאװ
 ,רימ ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,טָאג רַאֿפ קערש רעד בילוצ טרָאװ סָאד טגָאזעג
 -סיוא טָאה ןוא ןיבר םעד ןוֿפ סיֿפ יד וצ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה הנוי"רב ןועמש רָאנ
 ליומ ןַײמ ןוֿפ טרָאװ סָאד ןעמונעגסיורַא טָאה ןוא ,םיא וצ טנעה יד טקערטשעג
 ןכלעוו ףיוא ,חישמ רַאה רעזדנוא טסיב וד, :לוק ךיוה א טימ ןֿפורעגסױא ןוא
 | ."טגָאזעג תואיֿפנ ןבָאה םיאיֿבנ יד

 טי



 עכעלקערש ,עקידארומ סָאד טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 למיה ןוֿפ רענוד ַא יו זיא ,ןּפיל סהנוי-רב ןועמש ןוֿפ טדערעגסיױרַא ,טרָאװ

 ,דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה עלַא רימ ןוא .ןלַאֿפעג זדנוא ןיא טלָאװ

 ןקוק וצ טַאהעג ארומ ןוא ןגיוא ערעזדנוא טלעטשרַאֿפ טנעה ערעזדנוא טימ

 רעד רעבָא .זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,טָאג ןוֿפ המיא רעד רעביא םיא ףיוא

 :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא דרע רעד ןוֿפ ןהנוי-רב ןועמש ןביױהעגֿפױא טָאה יבר

 ,טקעלּפטנַא טשינ סָאד ריד טָאה םדו-רׂשב ַא ,הנוי-רב ןועמש ,ריד זיא ליואוו;

 ,"למיה ןיא רעטָאֿפ רעד טרעַײנ
 ינּפ ערעזדנוא ןגיובעג רעֿפיט ךָאנ רימ ןבָאה ,טרעהרעד סָאד ןבָאה רימ יוװ

 ןַײרַא םינּפ ןַײז ןיא ןקוק וצ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ לַײװ ,דרע רעד וצ רעמ

 זיולב ןבָאה רימ טרעַײנ .לארׂשי ןוֿפ גנונעֿפָאה יד ןענַאטשעג זיא זדנוא רַאֿפ םערָאװ

 וד; ןענועמש ךָאנ ןֿפורעג עלַא ןבָאה רימ ןוא םיא וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא

 ןבָאה םיאיֿבנ ערעזדנוא ןכלעוו ףיוא ,חישמה ךלמ רעד ,רַאה רעזדנוא טסיב

 "!טגָאזעג תואיֿבנ

 םענייק ? לפוורעד סע טלײצררַאֿפ, :זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רַאה רעד ןוא

 ,"ךיז רַאֿפ ךַאז יד טלַאהַאב טרעַײנ ,טשינ

 ןוא ,זדנוא רעביא טקרַאטשעג ךיז טָאה טכַאנ רעד ןוֿפ טייקליטש יד ןוא

 יו ןרָאװעג ןענַײז רימ ןוא ,למיה ןוֿפ רעטכיל יד זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג ןענַײז סע

 הלעמ לש אילמּפ עצנַאג יד זַא ,טכַאדעגסיוא זדנוא ךיז טָאה סע ןוא --- ,םימלוח

 וצ ןרעטש יד ןוֿפ ּפָארַא ןקוק ייז ןוא למיה םעד ףיוא טלמַאזרַאֿפ זדנוא רעביא זיא

 ךיז ןלעװ ,םיאיֿבנ יד טימ ןעמַאזוצ ,תוֿבא יד זַא ,טביולגעג ןבָאה רימ ןוא ,זדנוא

 -עג ךיז ןטלָאװ טירט יװ ,טרעהעג ןבָאה רימ םערָאװ .זדנוא וצ ןזַײװַאב דלַאב

 ,ןעלגילֿפ ןוֿפ ןרעטיצ ַא ןעמענרַאֿפ וצ טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,זדנוא וצ טרעטנענ

 טימ ןעוועג לוֿפ טלָאװ ,ןענַאטשעג ןענַײז רימ ןכלעוו ףיוא ,טרָא עצנַאג סָאד יו

 ןוֿפ הרוּת יד ןעוועג לבקמ ןבָאה ןדִיי יד ןעוו ,יניס גרַאב םַײב יו ױזַא ,תומשנ

 ָאד זיא חישמה ךלמ רעד זַא ,טביולגעג רימ ןבָאה קרַאטש ױזַא .טנעה סהשמ

 סָאװרַאֿפ ןײלַא ָאד ןענַײז רימ סָאװ ,טרעדנואוועג טָאה זדנוא ןוא .זדנוא טימ

 גרַאב םַײב יו ,גרַאב םעד םורַא זדנוא טימ טלמַאזרַאֿפ טשינ זיא לארׂשי ץנַאג

 רימ ןוא ,דיירֿפ טימ ןרָאװעג ןסָאגעגרעביא ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא ןוא .יניס

 ןוֿפ יירשעג סָאד ןעַײרשסיױא טלָאװעג ןבָאה רימ ןוא ,ןעגניז טלָאװעג ןבָאה

 -סורַא רעלַײמ ערעזדנוא ןוֿפ טרָאװ ןייק טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ רָאנ ,העושי רעד

 .קערש ןוא דײרֿפ רעטיול רַאֿפ ןעגנערב

 יד ןוא ,דײרֿפ טימ ןעוועג לוֿפ זיא סָאװ ,ןייוועג ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןוא

 ,לארׂשי ןוֿפ ןקילייה םעד רַאֿפ ךימ טגנערב, :זדנוא ַײב ןטעבעג ךיז טָאה עמיטש

 ."םיא רַאֿפ ןקוב ךימ לעוװ ךיא ןוא םיא רַאֿפ םינּפ ןַײמ טימ ןלַאֿפ לע ךיא

 ןוא דנילב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ימלת-רב ןוֿפ ןעמוקעג זיא עמיטש יד ןוא

 ןוֿפ רענייא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סע ןוא .טַײז ַא ןיא טקורעגּפָא ןסעזעג זיא

 ןרַאֿפ טכַארבעג םיא טָאה ןוא טנַאה רעד ַײב טריֿפעגוצ םיא טָאה ןוא זדנוא

 "!לארׂשי ןוֿפ רעקילײה רעד טייטש ָאד, :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ןיבר

 םיא רַאֿפ ןֿפרָאװעג ךיז רע טָאה ,ןיבר ןרַאֿפ ןעמוקעגוצ זיא ימלת'-רב יוװ ןוא

 ;ירשעג סיורג ַא ךיז ןוֿפ טזָאלעגסױרַא טָאװה רע ןוא ,דרע רעד וצ םינּפ ןטימ
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 "?ימלת"רב וטסעז סָאװ; :טגערֿפעג םיא ןבָאה רימ זַא ןוא "!עז ךיא !עז ךיא,

 :טרעֿפטנעעגּפָא רע טָאה
 .רעַײֿפ ןוֿפ דיילק ַא טימ טדיײלקעגנָא רימ רַאֿפ טייטש למיה ןוֿפ ךאלמ ַא -- |

 טימ טקוקעג טָאה רע ןוא ןיבר ןוֿפ סיֿפ יד ַײב ןגעלעג זיא ימלת-רב ןוא
 :תואיֿבנ ַא טדערעג טָאה ןּפיל ענַײז ןוֿפ ןוא .ךיז רַאֿפ ןגיוא עטכַאמרַאֿפ ענַײז
 ןזָאלב תורֿפוש ,גרעב רעביא טזַײרּפש רע .לארׂשי ןוֿפ ןקילייה םעד עז ךיא;
 ,דיילק ןייש ןַײד ,םילשורי ,ןָא וט .םיא רעטניה זיא טָאג ןוֿפ דײרֿפ יד ,םיא רַאֿפ
 ןוֿפ ,ֿברעמ ןוֿפ ןוא חרזמ ןוֿפ -- ,רעדניק ענַײד עז ,ןכייה יד ףיוא ףיוא גַײטש
 טָאג ייז טלמַאז ןעלזדניא עטַײװ ןוֿפ .ןייג וצ ךעלײרֿפ יז ןעמוק םורד ןוֿפ ןוא ןוֿפצ
 רעדלעוו ,סיוא ךיז ןכַײלג ןלָאט ,סיֿפ ערעייז רַאֿפ ןֿפילשעג ןרעוו גרעב עכיוה ,ןַײא
 ,טירט ערעייז רעטנוא ןסקַאװ רעצכעטַײרק עקידעקעמש ,געוו רעייז ןענעטָאשַאב
 רעקילייה רעד -- טיירב ןרעיוט יד ףיוא ןֿפע ,דיילק ןייש ןַײד ,םילשורי ,ןָא וט ,ָא

 !ייז ךרוד ןַײרַא טזַײרּפש לארׂשי ןוֿפ

 עטעטנעּפעג ערעזדנוא טנֿפעעגֿפױא ןבָאה ימלתי-רב ןוֿפ רעטרעוו יד ןוא
 ךיז טָאה ,רעצרעה ערעזדנוא טליֿפעגנָא טָאהעג טָאה סָאװ ,דײרֿפ יד ,ןעגנוצ
 םימלוח יו םערָאװ .דייר עקידתואיֿבנ ןוא עקידתומולח ןיא זדנוא ןוֿפ ןסָאגעג
 ןעגנַאזעג יד םיא וצ ןעגנוזעג ןבָאה רימ ןוא ,טכַאנ רעד ןיא ןרָאװעג רימ ןענַײז
 ןעמוקעג זיא יאנק ןועמש ןוא ,טשטַאּפעג טנעה יד ןיא ןבָאה רימ ןוא ,רשכבמ ןוֿפ
 :קוסּפ םעד םיא ףיוא טנעיילעג ןוא םיא רַאֿפ ךיז ןֿפרָאװעג ןוא

 ,רעַײֿפ !טולש ןוֿפ רערעה רעד ,גרעב יד ףיוא ןיוש זיא רעגערט-הרושב רעד;
 רעמ ןיוש טעװ סע .ןרָאװעג טליֿפרעד זיא רדנ ןַײד ,םיֿבוט-םימי ענַײד ,הדוהי
 ,"גנוי רעקיטכערטרעדינ רעדעי ךיד ןֿפַאלקשרַאֿפ טשינ

 !טנעה יד ןיא טשטַאּפעג ןבָאה רימ ןוא םיא םורַא טצנַאטעג ןבָאה רימ ןוא
 ןועמש ןוא .רעטָאֿפ ןַײז דוד ןוֿפ ןעגנַאועג יד טימ ןֿפורעג םיא וצ ןבָאה רימ
 :קוסּפ ןַײז םיא ףיוא טנעיילעג טָאה ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעג זיא הנוי-רב

 םיא טָאה המשנ ןַײמ .ןזָאלרַאֿפ ךיז וט ךיא ןכלעוו ףיוא ,טכענק ןַײמ זיא רע;
 רעביא טּפשמ ןַײז לָאז רע זַא ,םיא ףיוא ןעור טזָאלעג ךיא בָאה טסַײג ןַײמ ,ןרעג
 | ."ןבעגסיורַא םייוג יד

 בָאה ,םיא רַאֿפ ןעמוקעג ןיב ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ רעטסנעלק רעד ,ךיא ןוא
 ;קוסּפ םעד םיא ףיוא טנעיילעג ןוא דרע'רד וצ םינּפ ןטימ םיא רַאֿפ ךיז ןֿפרָאװעג

 -צולּפ .םיא רַאֿפ געוו םעד ןכַאמ ַײרֿפ לעװ ןוא ךאלמ ןַײמ ןקיש לע ךיא;

 ןוֿפ ךאלמ רעד ןוא טכוז ריא סָאװ ,רַאה רעד ,לכיה ןַײז ןיא ןעמוק רע טעװ גניל
 "!למיה ןוֿפ טָאג טגָאז ,טמוק רע .טליוו ריא סָאװ ,דנוב

 טנעיילעג טָאה ןוא ןיבר ןרַאֿפ ןעמוקעג זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי זיא ױזַא
 ,קֹוסּפ ןַײז םיא ףיוא

 טָא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ןוא ,זדנוא ןשיוצ ןענַאטשעג זיא יבר רעד ןוא
 ןוא ןטלַאּפש ךיז טעװ למיה רעד ןוא ,טנַאה ןַײז ןבײהֿפױא רע טעװ דלַאב
 עקידרעַײֿפ טימ ךייה רעד ןוֿפ ןרעדינּפָארַא ןלעוו םיכאלמ ןוא תולייח תונחמ
 ץילב ןוא רענוד טימ ןלעװ ייז ןוא ,םיֿבורּכ עטלגילֿפעג וצ טנַאּפשעג ןגעװטַײר

 ןוֿפ םיכלמ יד ןגייל ייז ןלעװ ןסּפעש עטעטנעּפעג יװ ןוא טלעוו יד ןעיצכרודַא
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 תואיֿבנ ןבָאה םיאיֿבנ יד יו ױזַא ,ןטּפשמ ייז לָאז רע ידּכ ,סיֿפ ענַײז וצ דרע רעד

 | ,םיא ףיוא טגָאזעג
 ,העושי רעד טימ ךיז ןעײרֿפ רימ ןוא רַאה םעד םורַא ךָאנ ןצנַאט רימ יוװ ןוא

 סָאװ ,זָארג םעד ףיוא סנּפָארט יו ,טָאג ןוֿפ יוט יוו; זדנוא רעביא ןעמוקעג זיא סָאװ
 ,"טרָאװרעד טשינ ןבָאה רעדניק-ןשטנעמ יד סָאװ ,טֿפָאהעג טשינ טָאה שטנעמ ןייק
 זדנוא ףיוא טקוק רע .ןרָאװעג קירעיורט זיא םינּפ סניבר םעד יװ ,רימ ןעעז --

 רעבָא ,רעדניק עדנסיוומוא טימ ךיז טײרֿפ ןעמ יו זדנוא טימ ךיז טײרֿפ רע ןוא
 ןרעוו ןּפיל ענַײז ,ךעלטַײה ענַײז ןוֿפ ןטָאש םעד רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב ןגיוא ענַײז

 םערָאװ ,ליטש ןרעוו רימ ןוא זדנוא וצ טנַאה יד ףיוא טבייה רע ןוא ,טמורקעגסיוא
 :?דנוא ֹוצ ןָא ךיז טֿפור רע ןוא ,ןגָאז סעּפע זדנוא ליוו יבר רעד זַא ,ןסייוו רימ

 םילודג-םינהּכ יז .םדא-ןב םעד רָאֿפ ךָאנ ןעייטש םירוסי ליֿפ ,ןסיוו טַײז;
 ."טּפשמ םוצ ןלעטש םיא ןלעוװ ןוא ןעמעשרַאֿפ םיא ןלעװ רעבַײרש ערעייז ןוא

 ןיא ןבילבעג ןקעטש דײרֿפ יד זיא ,רעטרעװ יד טרעהרעד ןבָאה רימ יו
 רימ ןוא ,ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ ןענַײז ןֿפורסיױא-לּבוי ערעזדנוא ןוא ,לעק רעזדנוא
 ןבָאה רימ םערָאװ ,טסגנַא ןוא קערש טימ ןרעדנַא םעד רענייא טקוקעגנָא ןבָאה
 יו רעבַײל ערעזדנוא ןיא טנערבעג ןבָאה ייז רָאנ ,דייר ענַײז ןענַאטשרַאֿפ טשינ
 ןֹוא ,בייל ןצנַאג ןרעביא טרעטיצעג טָאה הנוי-רב ןועמש ןוא .רעײֿפ קידעבעל
 טיורג ןיא דיילק ןַײז ןעמונעגנָא ןֹוא סיֿפ סניבר םוצ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה רע
 :טגָאזעג ןוא סיֿפ יד ַײב םיא ןטלַאהעגמורַא ןוא טסגנַא

 ףַײז טשינ לָאמ ןייק טעװ סָאד ,הלילחו סח ,יבר ,ןיינ ---
 :טנָאזעג טָאה ןוא ןעַײרש וצ םיא ףיוא ןביוהעגנָא טָאה ינר רעד רעכָא
 רָאנ ,ןכַאז סטָאג ןגעו טשינ טרעלק ץרַאה ןַײד ,ןטש ,רימ ןוֿפ קעוװַא ייג --

 ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה זדנוא וצ ןוא -- ,עכעלשטנעמ ןגעוו
 סע רעוװ .ןענעקײלרַאֿפ שֿפנ ןגייא ןַײז זומ ,ןיגכָאנ רימ ליוו סָאװ רעד ---

 ןַײז ןרילױַאֿפ טעוװ סָאװ רעד .ןרילרַאֿפ יז טעו רעד ,המשנ ןַײז ןעװעטַאר ליוו
 ,ןַײז ליצמ יז טעװ רעד ,ןָא גָאז ךיא סָאװ הרוׂשב רעד רַאֿפ ןוא רימ רַאֿפ שֿפנ

 ןיא ןכייה עטסכעה יד ןוֿפ עגעֿפרָאװעגּפָארַא יו ךָאנ ןעייטש רימ יװ ןוא
 -עג רעוו םיצולּפ טלָאװ סע יוװ ךָאנ ןעייטש רימ יװ ןוא ,עלקה:-ףּכ ןטסקירעדינ
 -ילז רימ עכלעוו טימ ,תוכלמ-ידגב יד זדנוא ןוֿפ ןסירעגּפָארַא טלָאװ ןוא ןעמוק
 --- ,עזיולב ןוא עטעקַאנ טזָאלעגרעביא זדנוא ןוא ,ןרָאװעג טניורקעג סָאװ רָאנ ןענ
 ןקילײה םעד טימ רעדיוו טכַײל םינּפ ןַײז ןוא ,זדנוא וצ יבר רעד ןָא ךיז טֿפור
 :רעטרעוו-טסיירט יד סױרַא ןעמוק ןּפיל ענַײז ןוֿפ ןוא ,דײרֿפ ןוֿפ טכיל

 -רַאֿפ רעִירֿפ טשינ ןלעוװ סָאװ ,עכלעזַא ָאד ןעייטש סע .ךַיײא ךיא גָאז ןמא;
 טימ ןָא טמוק םיהלא-תוכלמ סָאד ןעז טשינ ןלעװ ייז זיב ,תומה םעט םעד ןכוז
 ,"הרוֿבג

 ףיוא ןעגנַאגעג קירוצ רע זיא ,דייר יד טימ טזָאלעג זדנוא טָאה רע יוװ ןוא
 ןַײז וצ ללּפתמ גרַאב םעד

 ףימ ןבָאה ,ןילַא ןבילבעגרעביא ןענַיײז םידימלּת יד ןוא ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ךָאנ טרעלקעגכָאנ טָאה זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי .טַײצ עגנַאל ַא ןגיוושעג עלַא
 ,זדנוא ןוֿפ יד .ןוֿפרעד רתוּפ םעד ןייגרעד טלָאװעג טָאה רע ןוא דייר סניבר םעד
 דייר יד ךָאנ טשרָאֿפעגכָאנ ןבָאה ,טֿפיוש רעד ןיא קרַאטש ןעוועג ןענַײז עכלעוו
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 ןוֿפ יד ןוא .דייר סניבר םוצ ןורתּפ ַא ,זמד ַא ןעניֿפעג וצ ידּכ ,םיאיֿבנ יד ןוֿפ

 -עגכָאנ ךיז ןבָאה ,טֿפירש רעד ןיא קרַאטש ןעוועג טשינ ןעגַײז עכלעוו ,זדנוא

 סיורג טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רעגירֿפײא רעד ןועמש ןוא .עדעדנַא ַײב טגערֿפ

 ןטייקרעטיב

 ,טכַארּפ ןַײז ןיא ןצנַאלג לָאז רע ידּכ ,טָאּפש ןוא דנַאש ןגָארטעג ןבָאה רימ --

 ןַײז ןבָאה לָאז רע ידּכ ,םודא ןוֿפ ךָאי םעד ןיא טנַאּפשעגנַײא ןעוועג ןענַײז רימ

 רע טניימ סָאװ ?טור רעד ןוֿפ ןטָאש םעד רעטנוא ןעמוק רע ךיוא לָאז ,דײרֿפ

 ,רעד ?ןלימ ערעזדנוא ןיא ביוטש ןלָאמעג ןבָאה רימ ןלָאז !?רעטרעװ יד טימ

 ,ךָאנ טשרָאֿפ ? ןרעו טלעטשעג טּפשמ םוצ ןיילַא לָאז ,טלעוו יד ןטּפשמ לָאז סָאװ

 ,דייר יד טימ טניימ רע סָאװ ,ןכייצ ַא ,קנואוו א ,זדנוא רַאֿפ זַײװַאב ַא טניֿפעג

 יבר רעד טָאה סָאװ :ןסיוו טלָאװעג ןוא טשרָאֿפעג עלַא ןבָאה םידימלּת יד ןוא

 טרעהעג טשינ ןַאד זיב ןבָאה זדנוא ןוֿפ ליֿפ םערָאװ ?דייר ענַײז טימ טניימעג

 ןעוועג זיא סע ןוא .םירוסי ןײגכרודַא ןֿפרַאדַאב לָאז חישמ ךלמ רעד זַא ,ןוֿפרעד

 ,טַײנ א ייז רַאֿפ ךַאז יד

 טקוקעג ןבָאה ןוא ןעוועג שינרעטיצ סיורג ןיא עלַא ןענַײז םידימלּת יד ןוא

 ןעוועג ךיא ןיב עלַא ןוֿפ רעמ םערָאװ ,רעגַאב ןוא טסגנַא סיורג טימ ריִמ ףיוא

 רעקרַאטש רעבָא .רעדנילב רעד ,ימלת-רכ ךיוא ןֹוא ,טֿפירש רעד ןיא קיטכעמ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןועמש ןוֿפ רעדורב רעד ,יעדדנַא ןעוועג זיא עלַא זדנוא ןוֿפ

 יבא ריֿפ עלַא ךיז ןבָאה רימ ןוא .סוּפיליֿפ ךיוא ןוא ,ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ
 ןבָאה רימ ןוא ,ןורּכז רעזדנוא טקעװעגֿפױא ןבָאה רימ ןוא ,ןעמַאזוצ טצעזעגרעד

 ,טייהדניק רעזדנוא ןיא טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ ,םיקוספ יד ןיא טנַאמרעד ךיז

 טָאג :ױזַא ןבירשעג טייטש טרָאד ,והיששי ןיא זמר ַא ןענוֿפעג ןבָאה רימ ןוא

 ןוא ,טקינעּפשעגרעדיװ טשינ בָאה ךיא ןוא ,רעיוא ןַײמ טנֿפעעגֿפױא רימ טָאה

 ענַײמ ,ץימש רַאֿפ ןבעגענּפָא ךיא בָאה ביל ןַײמ ,.ןטערטעגקירוצ טשינ ןיב ךיא

 גנוקידיײלַאב רעדעי ןוֿפ טצישַאב טשינ ךיא בָאה םינּפ ןַײמ ,ןגָאלש רַאֿפ ןקַאב

 ןבָאה רימ ןוא ,טקנעדעג טשינ רימ ןבָאה קוספ ףוס םעד ןוא ."ץכעַײּפש ןוֿפ ןוא

 סָאװ רעבָא; :טגערֿפעג זדנוא ןבָאה םידימלת יד רעבא .םידימלת יד טנָאזעג סָאד

 -ילֿפח יד בילוצ זיא סָאד, :טרעֿפטנעעגּפָא ייז ךיא בָאה ,*?ןוֿפרעד םעט רעד זיא

 ןוֿפ םעט רעד זיא סָאװע ףסיװ טלָאװעג ןוא טשרָאֿפעג ןבָאה ייז ןוא ."הישמ

 טשינ ןדנוא ןוֿפ רענייק טָאה ?ןשטייטסיוא זדנוא סע ןָאק רעוו ?חישמיילֿפח

 ןָאק סָאװ .םעד ןגעוו ,ןסעזעג זיא רע סיֿפ סעמעוו לײב ,םייבר ענַײז ןוֿפ טרעהעג

 ךיא ןוא ,השעמ ַא ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןוא *?ךַאז יד ןרעלקֿפױא זדנוא

 ;םידימלּת יד וצ טליײצרַאֿפ יז בָאה

 טרָאד זיא ,שדקמה:תיב ןוֿפ ףיוה ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ךיא בָאה טלמונַא

 ,לכעד ַא ןוֿפ ןטָאש ןיא בלעוועג ַא ןוֿפ פערט יד ףיוא ןַאמ רעטלַא ןַא ןסעזעג

 ךיז ךיא בָאה .הישמיילֿבח יד ןגעוו םידימלּת ענַײז רַאֿפ טנשרדעג טָאה רע ןוא

 ןענַײז יז םערָאװ .דייר ענַײז וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא ןוא טצעזעגקעווַא ךיוא

 טגָאזעגכָאנ טָאה רע סָאװ ,הלבק רעד ןוֿפ טֿפַארק רעד ךרוד ןעוועג טביײלגַאב

 ןוא .םילשורי ןייק לב ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,םייבר ענַײז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 ךָאנ טמַאטש סָאד ןוא .םייבר ערעייז ןוֿפ הלבקב טַָאהעג סע ןבָאה םייבר ענַײז

 ,לֿפב תולג ןוֿפ ןטַיײצ יד ןוֿפ
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 קירעגַײנ עלַא יז ןענַײז ,םידימלּת יד טלײצרַאֿפ הדגא רעד ןגעוו בָאה ךיא יו
 שורד םעד ןוֿפ ןרעה זדנוא זָאל, :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא דייר יד ןרעה וצ ןעוועג
 .ןסיוװ סע ןֿפרַאדַאב רימ םערָאװ ,חישמ-ילֿבח יד רעביא לֿבב ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ

 -עג יז בָאה ךיא יו ,הדגא יד טלײצרַאֿפכָאנ םידימלּת יד רַאֿפ בָאה ךיא ןוא
 ןוא .םייבר ענַײז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,ףיוה-שדקמה-תיב ןיא ןַאמ ןטלַא םעד ןוֿפ טרעה

 :וזַא ןעוועג זיא הדגא יד
 ןוא חישמה ךלמ םעד טימ יַאנּת ַא ןעמונעגסיוא טָאה אוה ךורב שודקה;

 ןלעװ ,ןַײא ךיז טסלעטש וד דניז סעמעוו רַאֿפ ,יד, :ױזַא טגָאזעג םיא וצ טָאה
 סָאד יװ ןכַאמ ךיד ןלעװ ייז .לוע םענרעזַײא ןַא רעטנוא ןעגנערברעטנורַא ךיד
 ,טײרגעגנָא זיא דניז ערעייז רַאֿפ .ןגיוא ענַײז טרעטצניֿפרַאֿפ ןעמ סָאװ ,בלַאק
 חישמ טָאה *!?סָאד וטסליוו .ןעמוג ןַײד וצ ןרעו טנקירטעגוצ לָאז גנוצ ןַײד זַא
 רעד טימ ןוא המשנ ןַײמ ןוֿפ טכיל םעד טימ ,טלעוו רעד ןוֿפ רַאה, :טגָאזעג
 טשינ לָאז סע זַא ,יאנּתב רָאנ .רימ ףיוא סָאד ךיא םענ ץרַאה ןַײמ ןוֿפ דײרֿפ
 "עג ןלָאז עקידעבעל יד זיולב טשינ ,לארׂשי ןוֿפ המשנ ןייא ןייק ןייג ןריולרַאֿפ
 ןוֿפ ןברָאטשעג ןענַײז סָאװ ,עלַא יד ךיוא רָאנ ,געט ענַײמ ןיא ןרעוו ןֿפלָאה
 םעד טימ ןוא ךימ ךיא קיליװַאב םעד טימ .טנַײה זיב ןָא ןטַײצ סנושארה םדא
 ."םירוסי יד רימ ףיוא ךיא םענ

 לֿפב ןוֿפ ןיבר ןוֿפ הדגא יד םידימלּת יד רַאֿפ ןבעגעגרעביא בָאה ךיא ןוא
 ;וזַא רעטַײװ חישמיילֿבח יד ןגעוו

 ןעגנערב ייז ןלעוו ,ןעמוק טעוװ דוד-ןב רעד רעכלעוו ןיא ,ךָאװ רעד ןיא;
 ךיז טעוו ףוג ןַײז זיב ,זדלַאה ןַײז ףיוא ןגײלֿפױרַא יז ןלעוװ ייז ןוא סנקלַאב ענרעזַײא
 למיה ןיא ןײגֿפױא טעװ לוק ןַײז ןעוו ןוא .ןענייוו ןוא ןעיײרש טעװ רע ןוא ,ןכערב
 ןימ לֿפױװ ?תוחוּכ ענַײמ סיוא ןטלַאה לֿפיװ ,םלוע לש ונובר; :ןגָאז טעוו רע ןוא
 ןיא --- ,*? םדו רׂשב ַא טשינ ןעד ךיא ןיב ? םירֿבא ענַײמ ןוא המשנ ןַײמ ,טסַײג
 ,חישמ רעטכערעג ןַײמ ,םירֿפא, :ןרעֿפטנע אוה ךורב שודקה םיא טעוװ העש רעד
 רעצ ןַײד לָאז טציא ,תישארב ימי תשש ןוֿפ ןעוועג רזוג ריד ףיוא ךיא בָאה ױזַא
 ֿבורח טָאה עשרה רצאנדכוֿבנ ןעוו ,ןָא גָאט םעד ןוֿפ .רעצ ןַײמ וצ ןכילגעג ןַײז
 יד ןשיווצ רעדניק ענַײמ ןבירטרַאֿפ ןוא לכיה ןַײמ טנערברַאֿפ ,זיוה ןַײמ טכַאמעג
 .לוטש ןַײמ ףיוא טצעזעגקעװַא טשינ ךיז ךיא בָאה ,טלעו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ
 טעװ העש רענעי ןיא !יּפָאק ןַיײמ ףיוא יוט םעד עז ָאט ,ןביילג טשינ רימ וטסליוו

 זיא סע .טקיאורַאב ךיז ךיא בָאה טציא ,םלוע לש ונובר; :טָאג רַאֿפ ןגָאז חישמ
 "!רךַאה ןַײז וצ ןַײז ךַײלג לָאז טכענק רעד זַא ,גונעג

 ןחישמ רַאֿפ ןעמוק ןלעװ תוֿבא ערעזדנוא :טנרעלעג ןבָאה םייבר ערעזדנוא;
 ןענַײז רימ שטָאכ ,חישמ רעסיורג רעזדנוא ,םירֿפא, :ןגָאז םיא וצ ןלעוו ןוא
 דניז יד רַאֿפ ןטילעג טסָאה ,זדנוא ןוֿפ רעסערג טסיב וד רעבָא ,ןרעטלע ענַײד
 'עכעלקערש ריד רעביא ןעגנַאגעגרעביא ןענַײז סע ןוא ,רעדניק ערעזדנוא ןוֿפ
 יד טשינ ןוא עטשרע יד טשינ טבעלעגרעביא טשינ ןבָאה סע סָאװ ,םירוסי
 רַאֿפ טלעו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד זוֿפ רעטכעלעג םוצ ןרָאװעג טסיב .,עטצעל
 טשינ ןבָאה ןגיוא ענַײד ,שינרעטצניֿפ רעטכידעג רעד ןיא ןסעזעג טסיב ,לארׂשי
 ןַײד ,רענייב ענַײד ףיוא ןרָאװעג טנקירטעגנַײא זיא טיוה ןַײד ,טכיל ןייק ןעזעג
 -סיױרַא ןענַײז ןייצ ענַײד ןוא ץלָאה ַא יװ ןרָאװעג טנקירטעגסיוא זיא רעּפרעק
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 ערעזדנוא רעביא ריד ףיוא ןגָארטעגרעביא וטסָאה ץלַא סָאד .ןטסַאֿפ ןוֿפ ןלַאֿפעג

 ,דניז סרעדניק

 עטסכעה יד וצ חישמ םעד ןבײהֿפױא אוה ךורב שודקה טעװ העש רעד ןיא;

 ןעמוק ןלעו רעקלעֿפ עלַא ןוא .דובּכ ןַײז םיא ףיוא ןטײרּפשסיױא טעװ ןוא ןעלמיה

 | .חישמ ןוֿפ סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ ביוטש םעד ןקעל ןלעוו ןוא

 רעד זַא ,ןוֿפרעד ןעמ טנרעל -- ,"ראּפ ןהכי ןתחכ, :ןבירשעג טייטש סע;

 "פיל ןַײז סָאװ ,דיילק ַא ןיא חישמ ןטכערעג םעד ןדיײלקנָא טעוװ אוה ךורב שודק

 ןעײרֿפ ךיז טעוו לארׂשי ןוא ,רערעדנַא רעד וצ טלעוו קע ןייא ןוֿפ ןייג טעוו טייקיט

 :ןגָאז טעוו ןוא טכיל ןַײז טימ

 .ןרָאװעג ןריובעג רע זיא ריא ןיא סָאװ ,העש רעד זיא ליואוו,

 ףעמוקעגסױרַא רע זיא םיא ןוֿפ סָאװ ,ךיוב םעד זיא ליואוו,

 ןעזעג םיא טָאה סָאװ ,רוד םעד זיא ליואוו,
 .טקוקעגסיוא םיא ךָאנ טָאה סָאװ ,גיוא םעד זיא ליואוו,

 ",ןדירֿפ ןוא הכרב טגנערב ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה רעד;

 ךיז טָאה ,שורד םעד ןלײצרַאֿפ וצ טקידנערַאֿפ בָאה ךיא יו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ךיא ןָאמרעד טציא; :טגָאזעג ןוא ,ןועמש ןוֿפ רעדורב רעד ,יערדנַא ןֿפורעגנָא

 ןֿפלעה רימ טעװ טָאג רַאה ןַײמ, :ןבירשעג טייטש טרָאד .קוסּפ ןוֿפ ףוס םעד ךיז

 .?טקרַאטשעג םירוסי יד ןוֿפ ןעמוקסיורַא טעװ חישמ זַא ,ןעמ טניימ סָאד ---

 -רַאֿפ טציא, :טגָאזעג ייז ןבָאה ,דייר יד טױעהרעד ןבָאה םידימלּת יד יוװ ןוא

 ןוא ןרָאװעג טכירעגֿפױא ןענַײז ייז ןוא .?חישמ-ילֿפח יד ןוֿפ םעט םעד רימ ןעייטש

 רענייא ןסעזעג זיא הנוייוב ןועמש רָאנ .ייז וצ ןעמוקעג קירוצ זיא החמׂש יד

 ןגיוזעג ןעוועג טלָאװ רע יוװ ןוא ,רעיורט ןוֿפ דיילק םעד ןיא טליהעגנַײא ,ןיילַא

 טָאה ךָאנרעד .טַײצ עגנַאל ַא ןגיוושעג ליטש רע טָאה ,רעצ ןוֿפ ןטסירב יד ןוֿפ

 :ןֿפורעגנָא ךיז רע

 יד ןעד זומ !םילשורי ןייק ןײגֿפױא ןזָאל טשינ םיא ךיא לע ךָאד ןוא -

 ?םילשורי ןוֿפ ןעמוק העושי
 :טרעֿפטנעעג םיא בָאה ךיא ןוא
 ןעמענּפָארַא טשינ טסנעק וד .דייר ענַײד טימ טשינ קידניז ,הנוי-רב ןועמש ---

 ,ןסיוו ַײז ןוא .םיא ףיוא ןרָאװעג טגיילעג זיא סָאװ ,לוע םעד סעציילּפ ענַײד ןוֿפ

 חישמ ןייק זיא םילשורי ןָא .םילשורי ךרוד טריֿפ הלואג רעד ןוֿפ געוו רעד זַא

 יה | ,ָאטשינ

 ַא טכוזעג טָאה רעדעי .טײרּפשרַאֿפ םידימלּת יד ךיז ןבָאה םורַא לַײװ ַא ןיא

 טָאה זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי ןוא ,ןצישַאב וצ ּפָאק ןַײז ןכלעוו רעטניה ,ןייטש
 ןענַײז ייז ואוו ,טרָאד ןגעלעג ןענַײז ייז ןוא ,לטנַאמ ןַײז טימ ּפָאק םעד ןלױהרַאֿפ
 -ַאב ייז טָאה רעטירד רעד ןוא .טכַאנ יד ןעװעגֿפױא ןענַײז ייווצ רָאנ .ןגעלעג
 ללּפתמ טָאה ןוא לגרעב ןוֿפ ךיוה רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא יבר רעד .טכַאװ
 ןיא ןליוהרַאֿפ ,גרַאב ןוֿפ סוֿפ םַײב ןסעזעג זיא הנוי-רב ןועמש ןוא .ןילַא ןעוועג
 "נייא ןעוועג ןענַײז םידימלּת יד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .טכַאנ רעד ןוֿפ ןטָאש
 ,סנּפָאקוצ ןַײמ וצ ןגעלעג זיא רעכלעוו ,ןייטש ןרעטנוא ןוֿפ ךיא בָאה ,ןֿפָאלשעג
 ךיא ןוא .ןיבר םוצ גרַאב ןֿפױא ףיױרַא ֿבנג ַא יו ךיז טעֿבנג ןועמש יװ ,ןעזעג
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 טנעה ענַײז טײױּפשעגסיױא טָאה רע יװ ,ןרעטש יד ןוֿפ טכיל םעד ןיא ןעזעג בָאה
 -רַאֿפ םיא טָאה יבר רעד רָאנ ,םיא ַײב ןטעבעג סָאװ סעּפע טָאה רע ןוא ןיבר םוצ
 ,רימ ןוֿפ ּפָא ייטש, :לוק קרַאטש ַא טימ ןֿפורעגכָאנ םיא טָאה ןוא גרַאב ןוֿפ טגָאי
 | "!ןטש

 אצ1

 רעד ךרוד זַא ,טֿפָאהעג רימ ןבָאה ,רעצרעה ערעזדנוא ןיא ,ליטש רעד ןיא

 הרושב יד ןעוועג רׂשֿבמ טָאה ןוא למיה ןוֿפ לוק-תב ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא טכַאנ

 -ֿפיױא ךיז ןלעוװ דימ זַא ,ןַײז טעװו סע ןוא ;ןלָאט ןוא גרעב עלַא רעביא הישמ ןוֿפ

 ןקע עלַא ןוֿפ ןעמוקנָא לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד ןעז רימ ןלעוו ,סנגרָאמוצ ןבייה

 רעבָא .וּתעשב ןהשמ ַײב יוװ ,גרַאב םעד ןוֿפ סנסוֿפוצ ןרעגַאל ןוא טלעוו רעד ןוֿפ

 ןעגנורּפשעג טשינ זיא איֿבנה והילא ןוא ,ןעגנַאגעגסױרַא טשינ זיא לוק-תב ןייק

 רעד ןוא ,הרושב יד ןעוועג רׂשָֿבמ טשינ םענייק טָאה רע ןוא ,גרעב יד רעביא

 טלעוו יד ןוא ,ךָאװ רעד ןוֿפ גָאט רערעדנַא רעדעי יװ ןעוועג זיא סנגרָאמוצ גָאט

 ,ןטכעגרעייא ןוא ןטכענ יו ןעוועג זיא

 ןעוועג ,םידימלּת יד ,רימ ןענַײז ,סנגרָאמוצ ןבױקהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 .ךעלקעּפ ערעזדנוא ןוֿפ טזָאלעגסיוא ךיז טָאה טיורב עטצעל סָאד לַײװ ,קירעגנוה

 ןרָאװעג טנערברַאֿפ זיא סנירג סעדעי ןוא ,רעמוז ןכיוה ןיא ןעוועג זיא טַײצ יד ןוא

 - .ןקיווקרעד וצ ןחישמ ןעמוקעג טשינ זיא רענייק ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ

 גרַאב רעד ןעוועג זיא .ןסעזעג ןענַײז רימ ןכלפוו ףיוא ,סימּפ גרַאב רעד ןוא

 סודרוה ךלמ רעד ןוא .ּפיליֿפ סודרוה גינעק ןוֿפ עירָאזעצ טָאטש רעד רעביא

 .ןדירֿפ ןיא טזלָאעג זדנוא טָאה רע ןוא דסח ךלמ ַא ןעוועג זיא פיליֿפ

 טָאטש רעד ןוֿפ ןעױרֿפ יד יוװ ,ּפָארַא גרַאב םעד ןוֿפ ןעזעג ןבָאה רימ ןוא

 ,לייה ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןיטעגּפָא רעד ןוֿפ לסּפ םעד וצ ןעמוקעגסױרַא ןענַײז

 טרָא ןוֿפ ןעױרֿפ יד ןוא .ןדרי ןוֿפ לַאװק רעד סױרַא טגָאלש סע רעכלעוו ןוֿפ

 ןוא ,לייא טימ ןגירק ןוא לעמ סַײװ ןוֿפ תונתמ ןיטעג רעד וצ טכַארבעג ןבָאה

 ןענוֿפעג ךיז טָאה גרַאב ןֿפױא ןוא --- ,ןעמולב ןוא םימׂשב ,ןביוט ,ןַײװ טימ ןגירק

 טשינ טָאה רע ןוא קיטשרָאד ןוא קירעגנוה ןעוועג זיא רע ןוא ,טָאג ןוֿפ חישמ רעד

 .ןוטוצניהַא ּפָאק םעד ואוו טַאהעג

 .ןעגנַאגעג רעטַײװ ןענַײז רימ ןוא טרָא םעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ

 טעטש עטשטנעבעג יד ןיא טכַארכעגנַײרַא טשינ זדנוא טָאה יבר רעד רעבָא

 טעװ רע זַא ,טֿפָאהעג ןבָאה רימ ןוא ,השודק יד לח זיא ייז ףיוא סָאװ ,לארׂשי ןוֿפ

 רָאנ -- ,הלשממ עקיליײה ןַײז ןבייהנָא טעװ ןוא קלָאֿפ ןצנַאג ןרַאֿפ ןרעוו הלגתנ

 ףיוא ןענַײז סָאװ ,םייוג יד ןוֿפ טעטש יד ןיא טריֿפעג רעטַײװ זדנוא טָאה רע

 -עגנַײרַא טָאטש ַא ןיא ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .תרנּכ-םי ןַײז רענעי

 ,ןרעיוא ערעזדנוא טּפָאטשרַאֿפ ןוא ןגיוא ערעזדנוא טכַאמרַאֿפ רימ ןבָאה ,ןעמוק

 ןרעה טשינ ןוא םייוג יד ןוֿפ ןטייקידריומוא יד ןעז טשינ ןלָאז רימ ידּכ

 ןוֿפ ןטלעצעג יד טכוזעגֿפױא ןבָאה רימ טרעַײנ ,רעטכעלעג ןוא ןעגנַאזעג ערעייז

 ןבוטש עשידִיי ןיא ,טרָא ןדעי ףיוא רעדירב ערעזדנוא טכוזעג ןבָאה רימ .ֿבקעי

 שידִיי ןוא טקיטכענעג רימ ןבָאה ךַאד ןשידִיי רעטנוא ,ןעמוקעגנַײרַא רימ ןענַײז
 -לּת טימ ןיבר ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא זדנוא ןבָאה ייז ןוא ,ןסעגעג רימ ןבָאה טיורב
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 ןלױהרַאֿפ וצ ןיבר ןוֿפ טָאבעג רעד ןעוועג זדנוא ףיוא זיא גנערטש רעבָא .םידימ

 חישמ זַא ,טסואוועג טשיג ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ ךַאז יד לינוורעד

 ,ייז ןשיווצ ךיז טניֿפעג

 רעקידרעַײֿפ ַא יו ,ןיבר רעזדנוא ןוא זדנוא ןשיווצ ןעוועג זיא הציחמ ַא ןוא

 ,זדנוא ןוא םיא ןשיווצ טלעטשעג ךיז ןוא למיה ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא טלָאװ לַײז

 ,רעד ,ןטכענרעייא ןוא ןטכענ יו רעבלעז רעד ,יבר רעודנוא ןעוועג ךָאנ זיא רע

 ,טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רימ רעטרעוװ סנעמעוו וצ ,טנעקעג ןבָאה עלַא רימ סָאװ

 טָאה רעכלעוו ,ךיז ןעניֿפעג וצ טַאהעג חיכז יד ןבָאה רימ טיײקטנעָאנ סנעמעוו ןיא

 זיא ךָאד רעבָא --- ,ןסָאנעג ןבָאה רימ דסח סנעמעוו ןוֿפ ,זדנוא טימ טיורב ןכָארבעג

 םיא ןוא םיא ףיוא ןלַאֿפעג טלָאװ טָאג ןוֿפ טכיל סָאד יװ ,רערעדנַא ןַא ןעוועג רע

 םיחפט ןיינ ןוא טקעדעגֿפױא הֿפט ןייא ןעוועג זיא רע .זדנוא ןוֿפ טלעטשרַאֿפ

 טלָאװ רע יו ,ןעזעג טשינ ךָאד ןוא -- ןעזעג םיא ןבָאה רימ ,זדנוא ןוֿפ ןליוהרַאֿפ

 .זדנוא ןוֿפ טלעטשרַאֿפ ןעוועג

 ףיֹוא ןענוֿפעג ךיז סָאה סָאװ ,הרדג ןייק ןעמוקעגנַײרַא רימ ןענַײז געט יד ןיא

 טימ ,םייוג ליֿפ ןוֿפ טָאטש א ןעוועג זיא הרדג טָאטש יד ןוא .תונּכ ןַײז רענעי

 רַאֿפ ריא ןיא ןעוועג ןענַײז ןעלּפמעט ליֿפ ןוא ,רענעטרעג ןוא רעצעלפ עסיורג
 ץקש םעד רַאֿפ ןעוועג זיא ןעלּפמעט יד ןוֿפ רעטסערג רעד ןוא ,רעטעגּפָא ערעייז

 טנידעג ךיוא רעבָא ןבָאה ייז ,טנידעג ןבָאה טָאטש רעד ןוֿפ טַײל יד ןכלעוו וצ ,סואעצ

 טַאהעג טָאה ץקושמ רעדעי .עדמערֿפ וצ ןוא עשימייח וצ ,רעטעגּפָא ערעדנַא וצ

 ,קיטכעמ ןוא ךַײר רעייז ןעוועג זיא טָאטש יד םערָאװ ,לפמעט ןַײז טָאטש ןיא

 טָאג םעד רַאֿפ ,ער טָאג םעד ןוֿפ ןעלפמעט ןענוֿפעג ריא ןיא ךיז ןבָאה סע ןוא

 ,ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ ןיטעג רעד ,ָארטסַא רַאֿפ ןוא ,םייוצמ יד ןוֿפ ןוז רעד ןוֿפ

 ַײב ןוא .רעטעג עשימייה ערעייז רַאֿפ טאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעלפמעט יד ץוחא

 ןוא םישודק ליֿפ יד ןוא ,תונהּכ ,םינהּכ ערעייז ןענוֿפעג ךיז ןבָאה לּפמעט ןדעי

 טימ ןעוועג לוֿפ ןענַײז ,םיקוש יד ,ןקרַאמ יד ןוא ,ייז ךָאנ ךיז ןפעלש סָאװ ,תושודק

 -םוי רעד ןעוועג טרָאד זיא ,ןעמוקעגנַײרַא טָאטש ןיא ןעגַײז רימ ןעוו ןוא .תונוז

 ןעוועג ןענַײז טָאטש ןוֿפ ןשטנעמ יד ןוא ,סואעצ טָאגּפָא -טפיוה רעייז ןוֿפ ֿבוט

 ןוֿפ לייט ןוא ,רוּפרוּפ ןרעַײט ןיא ,רעדיילק עטכברַאֿפעג ערעייז ןיא טצופעגסיוא

 ןוא רוצ ןוֿפ טַײל עגולק יד סָאװ ,ַאליל ןכיילב ןיא ,טעלָאװ ןטַאקילעד ןיא --- ייז

 -מעט ערעייז ןיא ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז ייז ןוא .ןברַאֿפ וצ ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ןודיצ

 ,רעליּפש יד ןעגנַאגעגסױרָאֿפ ןענַײז אתורֿבח רעדעי רַאֿפ .סאתורֿבח ןיא ןעלּפ

 טקינײרעגּפָא ייז רַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעזָאלב-ןרָאה יד ןעגנַאגעג ןענַײז טשרעוצ

 רעּפַאלק-לבמיצ יד ןֹוא .רעליּפש-ןטיײלֿפ יד ןעגנַאגעג ןענַײז ךָאנרעד ,געוו םעד

 יז ןבָאה ןצַאט ערעייז ןוֿפ גנַאלק םוצ ןוא ןצַאט ערעייז טימ טּפַאלקעגסיױא ןבָאה

 יד טאהעג ןבָאה תונברק לייט ַא .רעטעג ערעייז רַאֿפ תונברק ערעייז טריֿפעג

 ןוא ,ןגַײװצ-ןטריבלײײא טימ ערעדנַא ,ץנערק ענעדלָאג טימ טצנַארקַאב רענרעה

 יד םורַא ןוא .ןקומש עטקַאהעגסיוא שרעַײט טימ טצוּפַאב ןעוועג ןענַײז ןסקָא יד

 -עג -- ןזיור טימ טצנארקַאב ּפעק ערעייז --- תולותב ןוא םירוחב ןבָאה תונברק

 ןבָאה תונהּכ יד ןוא .תונהּכ ערעייז ןעגנַאגעג ןענַיײז תונבױק יד ךָאנ ןוא .טצנַאט

 "עג ױזַא ןבָאה ייז עכלעוו ,סנידס עניד ערעַײט ןיא רעבַײל ערעייז טליהעגנַײא

 טימ טנדרָאעגנַײא ןעוועג ןענַײז סעליה ערעייז ןוֿפ ןדלַאֿפ יד זַא ,ךיז םורַא טלקיוו
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 ערעייז ןוֿפ טײקטעקַאנ יד טקעדעגֿפױא יא ןלױהרַאֿפ יא ןבָאה ייז ןוא ,רדס ַא
 ,תונהּכ יד ,ייז ןוא .הואּת רעמ טימ ןוא טײקטרַאשרַאֿפ רעמ טימ רָאנ ,רעבַײל
 ןכָאנ ץנַאט ַא ןיא סיֿפ ערעייז טימ טבעוושעג ןבָאה ייז רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ ןענַײז
 ַא ,גָאט ןוֿפ דלעה רעד ןעגנַאגעג זיא ייז ךָאנ ןוא .רעליּפש-ןטײלֿפ יד ןוֿפ טקַאט
 ערעייז ןוֿפ טעוועג םעד ןיא ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ,ןרָאי עטסעב ענַײז ןיא רוחב
 ןעוועג זיא רענַײז ּפָאק רעד רָאנ ,טעקַאנ ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא רע ןוא ,ןליּפש-געיעג
 םעד ,םיא ןוא ,טַאלב-טריבלייא ןַא טימ -- ,גיז ןוֿפ ץנַארק םעד טימ טצנַארקַאב
 ערעייז ןוֿפ וליֿפַא דוֿבּכ רעמ ןבעגעגּפָא יז ןבָאה ,ליּפש-טעוװעג רעייז ןוֿפ רעגיז
 םעד טיִמ טײרֿפעג ךיז ןבָאה ייז .רעטעג ערעייז ןוֿפ וליֿפַא ןוא תונהּכ ןוא םינהּכ
 "עג ןבָאה ,ןלוקסומ ענַײז ןוֿפ טײקרַאטש רעד ןוֿפ ןוא טײקטעקַאנ ןַײז ןוֿפ קילבנָא
 . ענַײז ןוֿפ טייקינילדָארג יד ןוא ןטסירב ענַײז ןוֿפ טײקלוֿפ יד טמירעג ןוא טביול
 סמערָא ענַײז ןוֿפ טײקרַאטש יד טרעדנואווַאב ןבָאה רענעמ ןוא רעבַײװ יד ןוא ,ןטֿפיה
 ןוא ,םיא ןוֿפ טצָארּפשעג טָאה סָאװ ,הרוֿבג עכעלנעמ יד ןוא סיֿפ ענַײז ןוֿפ ןוא
 םיא וצ טקערטשעגסיוא ןבָאה ייז ןוא ,סיֿפ ענַײז רַאֿפ ןעמולב ןֿפרָאװעג ןבָאה יז
 רעד זיא סָאװ --- ?!סינָאדַא !סינָאדַא ,, :םיא רַאֿפ ןֿפורעג ןוא ,טָאג ַא וצ יו ,טנעה יד
 ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןעגנַאגעגכָאנ זיא םיא ךָאנ טשרע ןוא ?!רענייש וד, :שטַײט
 -ֿפױא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעמולב ןוא תוריּפ טימ ,טשימעגסיוא רעבַײװ ןוא רענעמ
 ןיא טעטכַארַאֿפ זיא סָאװ ,טייקידנעטשנָאמוא ןוא טייקידריוומוא ןיא טריֿפעג

 ,לארׂשי |

 טקירדעגוצ ןוא סַאג טַײז ַא ןיא קלָאֿפ ןכרוד טגנערדעג ןרָאװעג ןענַיײז רימ ןוא
 ,טָאג ןוֿפ רעטבלַאזעג רעד ןענוֿפעג ךיז טָאה זדנוא ןשיווצ ןוא --- ,טנַאװ ַא וצ
 .םיא ןוֿפ טסואוועג טשינ טָאה רענייק ןוא טנעקרעד טינ םיא טָאה רענייק ןוא

 זיא סע יו .ןעזעג בָאה ךיא ןוא םינּפ סניבר ןַײמ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא
 ןטייקידריוומוא יד בילוצ ןעלבוי םַײב ,רוצ ןיא ,לָאמטסנעד יוװ ןרָאװעג ךיילב

 טָאה ןגיוא ענַײז ןיא ןוא טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל ענַײז ןוא ,ךלומ טָאגּפָא םעד ןוֿפ
 רעד יב ,טציא זַא ,טניימעג ןבָאה עלַא רימ ןוא .טָאג ןוֿפ רעַײֿפ סָאד טנערבעג
 ןקעלּפטנַא רע טעװ ,טָאג ןוֿפ רעטבלַאזעג רעד סלַא טציזַאב רע סָאװ ,טֿפַארק
 ןוא .הלשממ ןַײז ןבייהנָא רע טעװ ןענַאד ןוֿפ ןוא טלעו רעד רַאֿפ טכַאמ ןַײז
 -עג זיא סָאװ ,ליומ ןַײז ןוֿפ יירשעג םעד ףיוא .סנ ןֿפױא טרַאװעג ןבָאה עלַא רימ
 סעּפע טלמרומעג טָאה רע רָאנ ,ןגיוושעג טָאה רע רעבָא ,ןּפיל ענַײז ףיוא ןגעל
 "עג ךיא בָאה ,רעיוא ןַײמ ןגיובעגוצ בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ךיז רַאֿפ
 ףיוא ןבירשעגנָא טָאה רעגניֿפ סטָאג סָאװ ,רעטרעוו יד טגָאז יבר רעד יו טרעה
 ןענַאטשרַאֿפ םיא בָאה ךיא ןוא -- "!ףיסרּפו לקת .אנמ ,אנמ, :לֿבב ןיא טנַאװ רעד
 ,ץרַאה ןַײמ ןיא ךַאז יד טרַאװעגּפָא ןוא

 טכיל רעדנַא ץנַאג ַא ןיא םיׂשעמ סניבר םעד ןעז וצ טציא ןבױהעגנָא ןבָאה רימ
 ןײטשרַאֿפ וצ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןוא

 ,טלעוו רעד ןוֿפ רַאה םעד רַאֿפ טסואווַאב זיא סעק :הדוהי טגָאז ,הדוהי רמָא
 לײצרַאֿפ ןיבר ןַײמ ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ רעדָא ןגעוו דוֿבּכ ןַײמ רַאֿפ טשינ זַא
 םעד רַאֿפ רָאנ ,געט ערעזדנוא ןיא ןעשעג ןענַײז סָאװ ,רעדנואוו עקיזָאד יד ךיא
 םעד ןוֿפ ץרַאה סָאד ןוא הנומא יד ןקרַאטש וצ ידּכ ,אוה ךורב טָאג ןוֿפ דוֿבּכ
 | ."הריצי ןַײז ןוֿפ ריחב
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 -ּפָא טימ אמט ןעוועג זיא סָאװ ,טרָא םעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 םוצ טרעדינעגּפָארַא ןבָאה רימ ןוא ,טָאטש יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא ,רעטעג

 טָאה טָאטש יד םערָאװ ,ךלהמ רעגנַאל ַא ןעוועג זיא סָאד .תרנּכ םי ןוֿפ גערב

 -עג ךָאנ טָאה תרנּכ םי ןוֿפ גערב רעד וליֿפַא ןעוו ןוא ,גרַאב ןֿפױא ןענוֿפעג ךיז

 ןוֿפ גערב םעד ןעזרעד ןבָאה רימ ןעוו ךָאד ,טָאטש רעד ןוֿפ םוחת ןיא טרעה

 ּפָארַא גרַאב ןוֿפ םערָאװ ,טײרֿפעג רעייז ךיז רימ ןבָאה ,תרנּכ םי ןביל רעזדנוא

 ,לארׂשי ןוֿפ טעטש עקילייה יד ,םי טַײז רענעי ןוֿפ דנַאל סָאד ןעזרעד רימ ןבָאה

 וֿבוט המ, ;ןֿפורעגסיױא ןבָאה רימ ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ טכיל ןקידסח ןיא טליהעגנַילא

 גערב םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ רעדייא רָאנ ."!לארׂשי ךיתונכשמו ֿבקעי ךילחא

 טנַאװ ַא יו ךיז טָאה רעכלעוו ,לגיה ןקיציּפש ַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,םי

 ,דליוו ןוא רעל ןעוועג זיא טרָא סָאד ןוא .ןַײרַא םי ןיא ךַײלג טשטילגעגּפָארַא

 ַא ןוֿפ קילבנָא ןייק טַאהעג טשינרָאג טָאה סע ןוא ,רעניואוונַײא ןוֿפ טזָאלרַאֿפ

 סָאװ ,רענייטש עדליוו טימ ןטָאשַאב ןעוועג זיא גרַאב רעד ,דנַאל ךעלשטנעמ

 ןעגנעה סָאװ ,ןפערט עשלַאֿפ יו ,ןרעדנַא ןרעביא סנייא ןעגנָאהעגּפָארַא ןענַײז

 ןטכַײֿפ ,םענירג טימ ןסקַאװַאב ןעוועג ןענַײז רענייטש יד ןוא .דנורגּפָא ןַא רעביא

 -עג זיא סָאװ ,זָארג סָאד ןוא .ןעגנַאגעג עטוג-טשינ ייז ףיוא ןטלָאװ טש יו ,ךָאמ

 -שטנעמ ַא ןיא טשינ טעז ןעמ סָאװ ,זָארג ַא ןעוועג זיא ,רענייטש יד ןשיווצ ןסקַאװ

 ייז ןוא ,ןסעזַאב תויח ןוֿפ לגענ ןטלָאװ ייז יו ,קידעכעטש ןוא קיד ,ֿבושִיי ןכעל

 טָאה סע ןעוו ןוא ,סע ןסירעצ ןוא דיילק ןדעי ןָא טּפַאכעגנָא ייז טימ ךיז ןבָאה

 סָאד טמסרַאֿפ ןוא בַײל ןיא ןכָאטשעגנַײרַא ךיז סע טָאה ,סוֿפ ןטעקַאנ ַא טרירַאב

 -עגכָאנ ןענַײז סָאװ ,רעמייב יד ןעוועג ךיוא ןענַײז  ױזַא ,זָארג סָאד יו ,טולב

 -רַאֿפ ןעוועג ןענַײז ייז ןּפערט עקידנעגנעה יד רעביא רענייטש יד ךָאנ ןעגנַאג

 ערעייז ,תישארב הׂשעמ טיול טשינ ,םיֿפוג עטײרדרַאֿפ ןוא עטרַאדרַאֿפ טימ ,טלּפירק

 ןסימשעג ייז ןטלָאװ עלקה-ףכ ןיא םידש יד יוװ ,טקילֿפעגסױא ןעוועג ןענַײז ּפעק

 ןעניורק-רעטעלב ערעייז טימ טקעדרַאֿפ ןבָאה ייז ןוא ,רעטיר עקידרעַײֿפ טימ

 יד ןעוועג ךיוא ןענַײז ױזַא ,רעמייב יד יװ ןוא .רעבירג יד ןוא ןטנורגּפָא יד

 ןעמ טעז סעכלעזַא סָאװ ,ןטקַאוװעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,רעצכעטַײרק יד ןוֿפ ןטילב

 ייֵז סָאװ ,ןעגנוצ טַאהעג ןבָאה ייז ןוֿפ לייט .ןשטנעמ ןוֿפ ֿבושִיי ןייק ןיא טשינרָאג
 ןבָאה ייז ןוא ,םיצל ןוֿפ רעלַײמ ןוֿפ יו רעכעב ערעייז ןוֿפ טקעטשעגסיױרַא ןבָאה
 טַאהעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ,ןרילָאק עקידמונהיג עצרַאװש ערעייז טימ ןקָארשעג
 -נָא ןיא ןכָאטשעגנַײרַא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,לגענ ןוא ןלערק ןוא רענרעה
 יד ןשיװצ ןָא טייג סָאװ ,המחלמ יד ןעזעג שממ טָאה ןעמ .ןעגנוצנַאלֿפ ערעד
 ןיא רעטעלב-ןעגנוצ עקיציּפש ערעייז טימ ןַײרַא ךיז ןסַײב ייז יו ,רעצכעטַײרק

 ןכעטש ןוא ןרעדנַא ןוֿפ רעגייא תויח סָאד סיוא ןגיוז ןוא ןעגנוצנַאלֿפ ערעדנַא
 סע ןוא ,ןטילבעג ערעדנַא ןוֿפ רעצרעה יד ןיא ןעלדָאנ ערעייז טימ ןַײרַא ךיז
 .ןדגואוו ענעסירעגֿפױא ןוֿפ טולב סָאד יװ ,ןטֿפַאז יד רעכעל יד ןוֿפ ןעניר

 ןיא ענעגנַאֿפעג יװ טמיוצעגנַײא ,טלגנירעגמורַא ןעזעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו
 ןדנוא ףיוא זיא ױזַא ,ןּפערט עקידנלַאֿפּפָארַא יד ןשיווצ ןוא זָארג ןקיכעטש םעד
 רעסיוא ,הלילח ,ןענוֿפעג ןעוועג ךיז ןטלָאװ רימ יו ,דחּפ רעכעלקערש ַא ןלַאֿפעג
 ָאד זדנוא טָאה סָאװ ,חריצי יד םערָאװ .דסח סמלוע לש ונובר ןוֿפ ןצענערג יד
 -שה רעד רעטנוא ןעוועג טלָאװ יז יװ ןעזעגסיוא טשינרָאג טָאה ,טלגנירעגמורַא
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 זיא סע םערָאװ ,ןרעלק טשינ סעכלעזַא רָאט ןעמ שטָאכ .םלוע לש ונובר ןוֿפ החג
 יּבצ ןבירשעג טייטש סע יוװ ,דסח ןַײז ץוחמ ןייטש לָאז סָאװ ,לקניוו ןייק ָאטשינ

 ,רעכלעזַא ןעוועג זיא טרָא םעד ןוֿפ קילבנָא רעד רעבָא ,"ודוֿבּכ ץראה לֹּכ האלמ
 יד ןוא ,תיחשמ ןוֿפ תושר ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ,הלילח ,טלָאװ טרָא סָאד יו

 -עג ,ןקילייה םעד ןוֿפ טשינ זיא ,טרָא םעד ןוֿפ הריצי יד טיצ סע סָאװ ,הקיני
 .תוחוּכ עקידאמט ןוֿפ הקיני יד טיצ סע רָאנ ,ףַאשַאב ןַײז ןוֿפ חוּכ ןטרעטַײל
 ךיז טָאה דלַאב ןוא .ןעוועג עקַאט סע ןיא יױזַא ,טכַארטעג ןבָאה רימ יװ ןוא
 ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ ןַײש יד טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,ביוטש רעסיורג ַא ןבױהעגֿפױא
 זיא שער רעד ןוא ,שער ַא טרעהעג ךיז טָאה ביוטש ןוֿפ שינעטכידעג רעד ןיא
 סָאװ ,תולייח עטכעלש ענעֿפָאלעגנָא ןוֿפ שער ַא רָאנ ,םערוטש ןוֿפ ןעוועג טשינ
 רָאנ ,תוירב ןוֿפ יו ןעוועג טשינ זיא ןעמורב סָאד ןוא .זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד
 ביוטש רעד ןוא .תויח עטקינַײּפעג עדליוו ןוֿפ ןעשטוָאימ ַא ןוא ןעשטיווק ַא סעּפע
 ענעסעזַאב יװ ,ןבָאה סָאװ ,םיריזח סעדַאטס ןוֿפ ןעוועג זיא ןעשטוַאימ סָאד ןוא
 ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא םערוטש ַא ןוֿפ טעּפמיא ןטימ ןגָארטעג ךיז ,םילָאװַײט
 ןדַאקסַאק-רענייטש יד ןוֿפ ןּפערט עשלַאֿפ יד רעביא ךייה רעטנַאקַאבמוא ןַא
 סָאװ ,רעבירג יד ןיא ןוא רעכעל יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז ייז ןוֿפ ליֿפ ןוא
 ערעדנַא ןוא .ךָאמ ןטכַײֿפ ןוֿפ ץנעקעדוצ םעד רעטנוא ןלױהרַאֿפ ןעוועג ןענַײז
 יד ןוֿפ טרעטשעצ ןרָאװעג ןענַײז םיֿפוג ערעייז ןוא ,טרעלָאקעגּפָארַא ךיז ןבָאה
 .רענרעד יד ןוֿפ לגענ עקידעכעטש יד ךרוד ןסירעגֿפױא ןוא ןזלעֿפ עקיציּפש
 ןילרַא םי ןיא ןלַאֿפעגּפָארַא געיעג ןוֿפ טעּפמיא ןכרוד ןענַײז עקירעביא יד ןוא
 ןבָאה ןוא רעכוטסַאּפ ערעייז ןֿפָאלעגכָאנ קערש סיורג ןיא ןענַײז ייז ךָאנ ןוא
 -מוא ןַא טגָאיעגכָאנ יז ךָאנ ךיז טָאה סע םערָאװ .ףליח ךָאנ ןטסגנַא ןיא ןֿפורעג
 ,גרַאב קיטש ַא יװ סיורג ױזַא ,זיר ַא ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא תיחשמ רערעייהעג
 טעקַאנ ,ןעזעג טשינ סניױזַא טציא זיב ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,סיֿפ ןוא טנעה טימ
 ןייק ןוֿפ טשינ זיא םינּפ ןַײז ןוא ,דלַאװ ןיא היח ַא יװ רָאה טימ ןסקַאװַאב ןוא
 ןַײז ,רעַײֿפ ןסיש סָאװ גיוא עקידנצילב טימ ,הער-היח ַא ןוֿפ רָאנ ,שטנעמ
 רעד יוװ סיורג ױזַא ,ליומ ןַײז ןוֿפ ןוא ,רֿפוש רעקידרעקיוה רעסיורג ַא יו זָאנ
 ןגָארטעג יוװ ,ךיז טגָאי רע ןוא .ןזיּפש יו ןייצ יד סױרַא ןקוק ,םונהיג ןוֿפ טיוט
 יד טזָאלרַאֿפ רע טָאה ױזַא ,ןעזרעד זדנוא טָאה רע יװ ןוא .טניוומערוטש ַא ןוֿפ
 ָאּפמעט ןקיטכעמ ַא טימ ךיז טזָאלעג ןוא ,רעכוטסַאּפ ערעייז ןוא םיריזח סעדַאטס
 סָאד טקרעמַאב רע טָאה ,טכיירגרעד זדנוא טָאה רע רעדייא רעבָא .זדנוא ףיוא

 ץכעכעטש םעד ןשיווצ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ דיילק עסַײוװ
 -נַאֿפמע וצ םיא יוװ ױזַא ,טנעה עטקערטשעגסיוא ענַײז טיִמ -- רענרעד יד ןוא
 ףיוא ןייטש עלַײװ ַא ןבילבעג זיא ןוא ףיול ןַײז טלעטשעגּפָא טָאה זיר רעד .ןעג
 -רעד ךיז טלָאװ רע יװ ןוא .ןיבר רעודנוא ףיוא טקוקעג טָאה ןוא זלעֿפ ַא
 -סיוא טָאה יבר רעד רעבָא ,ןֿפױלטנַא טלָאװעג רע טָאה ,דיילק ןסַײװ ןרַאֿפ ןקָארש
 -רַאֿפ וד ,רימ וצ םוקע :ןֿפורעג םיא וצ טָאה ןוא טנעה ענַײז םיא ךָאנ טקערטשעג
 "!ןוז רענעריול

 טשרעוצ ,ןיבר רעזדנוא וצ וצ טייג תיחשמ רעד יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא
 ,ןוט סטכעלש ןיבר רעזדנוא ,הלילח ,טלָאװעג טלָאװ רע יו ,געיעג ןדליוו ןיא
 םיא קילב סניבר םעד טָאה יױזַא ,טנעָאנ רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו רָאג
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 ןעגַאטשעג עדייב ייז ןענַײז לַײװ ַא ןוא ,דרעֿפ דליוו ַא -- םיוצ ַא יװ ,טמַאצעג
 ןוא ,טלַאטשעג רעקידהמיא ןַײז ןיא תיחשמ רעד -- ,ןרעדנַא םעד ןגעק רענייא
 ֿבקעי יוװ ןעוועג זיא סע ןוא .םיא וצ טנעה עטקערטשעגסיוא ענַײז טימ יבר רעד
 "עג ךיז יבר רעד טָאה יױװַא ,ךאלמ ןטימ טלגנַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ,וניֿבא
 ענַײז ןוֿפ קילב םעד טימ זיולב רלָאנ ,טנעה יד טימ טשינ ,תיחשמ ןטימ טלגנַאר

 :רעצ ןוא תונמחר סיורג טימ טגָאזעג םיא וצ טָאה יבר רעד ןוא ,ןגיוא
 רעוו ,סייוו ךיא ןוא זיוה סדועטָאֿפ ןַײד ןעק ךיא ,ןוז ןַײמ ,ךיז קיאורוַאב ---

 ,ריד ףיוא טרַאװ רעטָאֿפ רעד ,םייהַא ייג ,טטמוק וד ןענַאװ ןוֿפ ןוא טסיב וד
 טימ ןעַײרש ןביוהעגנָא רע טָאה ,טרָאװ סָאד טרעהרעד טָאה תיחשמ רעד יו

 :לוק קיטפעמ ַא

 זה סרעטָאֿפ ןַײמ !זיוה סרעטָאֿפ ןַיימ ןיא ןײגמײהַא ךיא ןָאק ױזַא יו --
 ןגָאלש ,בַײל ןַײמ ןיא טסענ ַא טכַאמעג ןבָאה םידש .אמט ןיב ךיא ןוא ,ןייר זיא
 ןַײמ ןיא ןָאיגעל ןוא ,רימ ןיא ןעניואוו ןענַאיגעל ,קנערק רעטנזיוט טימ ךימ
 .ןעמָאנ

 ןביוהעגנָא טָאה סע ןוא דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה תיחשמ רעד ןוא
 "וצ ךיז ןטלָאװ ץעק עדליוו תונחמ יו ,תולוק רעטנזיוט טימ םיא ןוֿפ ןעַײרש וצ
 ,גנַאגסױרַא ןַא טכטעג ןוא רעּפרעק ןַײז ןיא ןֿפָאלעגמורַא ןוא ןעמוקעגנעמַאז
 עלַא טימ טרעטַאלֿפעג ןוא טרעטיצעג טָאה רע ןוא .ןעניֿפעג טנַאקעג טשינ ןוא
 ,טירֿבא ענַײז

 יד ןלױֿפַאב טָאה ןוא םיא ףיוא טנעה ענַײז טגיילעג טָאה יבר רעד רעבָא
 ןלָאז ייז רָאנ ,ןַײז קיזמ טשינ םענייק ןלָאז יז ןוא ןַאמ םעד ןזָאלרַאֿפ וצ תוחור
 םי ןיא גרַאב ןֿפױא רענייטש יד ןוֿפ ךיז ןשטילג עכלעוו ,םיריזח יד ןיא ןנַײרַא
 ,ןַילרַא

 :טגָאזעג םיא וצ טָאה יבר רעד ןוא
 ךיד טָאה רעטָאֿפ ןַײד יו ,לארׂשי רָאנ ,ןעמָאנ ןַײד זיא ןָאיגעל רעמ טשינ --

 -רָאֿפ ַא ,רעטָאֿפ ןַײד וצ דניק א רָאנ ,רעמ וטסיב תיזושמ ןייק טשינ ןוא ,ןֿפורעג
 ,םייהַא קירוצ םוא ךיז טרעק סָאװ ,ןוז רענעריול

 ןלױֿפַאב טָאה רע ןוא דרע רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא םיא טָאה יבר רעד ןוא
 רע ןוא ,ילּכ ַא ןיא תרנּכ ןוֿפ רעטַאװ טכַארבעג טָאה ןעמ ןוא ,זדנוא ןוֿפ םענייא
 ןוֿפ םענייא ןוֿפ דיילק ַא ןעמונעג ןוא טנעה ענַײז ןוא םינּפ ןַײז ןשַאוװעג טָאה
 זדנוא ןבעל טצעזעג םיא טָאה רע ןוא ,בֵַײל ןַײז ןוֿפ יזנַאש יד טקעדעגוצ ןוא זדנוא
 :טגָאזעג ןוא

 ,םיריזח יד ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז ןוא טזָאלרַאֿפ םידש יד ךיד ןבָאה טציא ---
 ,טלייהעג טטיב וד ןוא ,םי ןיא ןלַאֿפ סָאװ

 .זדנוא ןוֿפ רענייא יו סיֿפ סניבר םוצ ןסעזעג זיא ןַאמ רעד ןוא
 ןבעגעג םיא טָאה ןוא טיורב לטניב סָאד טנֿפעעגֿפױא טָאה יבר רעד ןוא

 ,זדנוא ןוֿפ רענייא יו ןסעגעג טָאה ןַאמ רעד ןוא ,ךיז ןסעוצנָא
 -עג וטסיב טציא ןוא ןייד וטסיב טציא, :ןַאמ םוצ טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא

 טימ ריז ףיוא טרַאװ סָאװ ,רעטָאֿפ ןַײד וצ קירוצ ייג ןוא ףיוא ךיד בייה .טלייה
 ."סמערָא עטקערטשעגסיוא

 ודנוא ןוֿפ רענייא יו עמיטש ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןַאמ רעד ןוא
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 -עג טלעג ןַײז בָאה ךיא ?זיוה סרעטָאֿפ ןַײמ וצ ןײגמײהַא ךיא ןָאק ױזַא יוו --

 בָאה ריזח ַא וצ זיב ,טַײל עטכעלש ןוא תונוז טימ טעװעלכַאטרַאֿפ סע ןוא ןעמונ

 .ייז טימ טזיוהעג בָאה ךיא ןוא ,טרעדינעגּפָארַא ךיא

 :טגָאזעג ןוא טסיירטעג םיא טָאה יבר רעד ןוא

 .ךיד ןכוז וצ םיחולש טקישעגסױרַא טָאה רעטָאֿפ רעד ---

 :טגָאזעג ןוא טרעטיצעג ךָאנ טָאה ןַאמ רעד רעבָא

 .זייב רימ ףיוא זיא סָאװ ,רעדורב ןטסטלע ןַײמ רַאֿפ ארומ בָאה ךיא --

 :טסיירטעג ןוא טקיאורַאב םיא טָאה יבר רעד רעבָא

 םייהַא ייג .ךיד ןעגנַאֿפמע וצ טנעה ענעֿפָא טימ טיירג טייטש רעטָאֿפ ןַײד ---

 ,ריד טימ ןוטעג טָאה טָאג סָאװ ,רעדנואוו יד ליײצרַאֿפ ןוא

 םעד טנעקרעד ןבָאה רימ ןוא ךַאז רעד ןיא טכַארטעגנַײרַא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ,טלגנַארעג ךיז יבר רעזדנוא טָאה ןיילַא תיחשמ ןטימ טשינ -- ,םיׂשעמ סניבר

 ןיא רע טָאה תוער תוחור יד טשינ ןוא .ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ רעטעג עלַא טימ רָאנ

 עלַא ןוא ,ַאטידָארֿפַא ןוא סואעצ ,תורתשע ,ךלומ םעד רָאנ ,טקישרַאֿפ םיריזח יד

 יד ןיא ןוא ןבירטעגסױרַא ןַאמ םעד ןוֿפ רע טָאה םייוג יד ןוֿפ ןטייקידריוומוא

 טלייהעג רע טָאה תיחשמ םעד ןוא ,ןעקנורטרַאֿפ םי ןיא ןוא טקישרַאֿפ םיריזח

 ,םייהַא רעטָאֿפ ןַײז וצ םיא טקישעג ןוא טקיניײירעג ןוא

 רעטעג יד טימ .ןיבר רעזדנוא ןוֿפ טייקסיורג יד ןעזרעד לָאמַא טימ ןבָאה רימ

 -עג טָאה רע ןוא ,ןעמוקעגַײב ייז ןוא טלגנַארעג ךיז רע טָאה ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ

 .םימש-תוכלמ םעד ןעמענוצנָא טיירג םיא טכַאמעג ןוא שטנעמ םעד טקינייר

 .רַאֿפרעד טָאג טביולעג ןבָאה רימ ןוא

 אעזז

 ךַײא וצ ןקיש לעװ ךיא; :םיאיֿבנ יד ךרוד טגָאזעגנָא טָאג טשינ ןעד טָאה
 םעד טיירג טכַאמ ,ךרד ונּפ ?"גָאט ןרַאבטכרוֿפ ןוא ןסיורג םעד רַאֿפ איֿבנה והילא
 -גענרעד רימ רעמ סָאװ ? ץרַאה ןַײמ קיאורמוא ױזַא זיא רעדיוו סָאװרַאֿפ --- ! געוו
 ךיז טלָאװ ךיא יו ,ךיא רעוו רעקיאורמוא ץלַא ,לארׂשי ןוֿפ טעטש יד וצ ךיז ןרעט

 ,רָאֿפ זדנוא טייטש סע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןקָארשעג ןעוועג

 ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ ןוא ,םייוג יד ןוֿפ טעטש יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ
 זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ןוא .לח זיא השודק יד ואוו ,לארׂשי ןוֿפ ןצענערג יד
 איֿבנה והילא ןזַײװַאב זדנוא וצ ךיז טעװ סע .ןרעו חלגתנ יבר רעד טעוװ גָאט ןדעי
 לַײװרעד .ןיבר רעזדנוא ףיוא ןגָאז תודע טעװ ןוא הרוׂשב יד ןגָאזנָא טעװ ןוא
 ףָאש יד ןוֿפ רעכוטסַאּפ יד טימ ףיוא ךיז טלַאה ןוא טעטש יד סיוא יבר רעד טדַײמ
 טָאה יבר רעד ןוא ,גרַאב ַא וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענַײז לָאמ ןייא זיב ,דלעֿפ ןיא
 ןלַאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד םערָאװ -- ,"ןקיטכענ ןבַײלב טציא ךיא לעװ ָאד/ : טגָאזעג

 יװ ,למיה ןוֿפ טכיל םעד טימ ןסָאגַאב ןרָאװעג זיא גרַאב רעד ןוא .טרָא ןֿפױא
 זיא טייקליטש ַא ןוא ,םיא רעביא טבעוושעג ןעוועג טלָאװ טָאג ןוֿפ טסַײג רעד

 יו רָאנ ,םערוטש ַא רַאֿפ טייקליטש יד יו טשינ ,טלעוו רעד רעביא ןעמוקעג
 ןטימ ךיז ןטֿפעהַאב ןשינעֿפעשַאב יד ןעוו ,החונמ רעקיביײא ןוֿפ טייקליטש יד
 טמיטשַאב ןענַײז ייז ןכלעוו וצ ,תילכּת ןקיביײא םוצ ןָא ןעמוק ייז ןוא רעֿפעשַאב
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 .טכַאנ רעד ןוֿפ הריש יד טרעהעג ןבָאה רימ .הֿבשחמ רעטשרע רעד ןיא ןעוועג

 .טייקליטש זיא טכַאנ רעד ןוֿפ הריש יד ?טכַאנ רעד ןוֿפ הריש יד זיא סָאװ ןוא

 יד ,המיא יד רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןעגנוזעגנַײרַא טָאה הריש רעד ךרוד ןוא

 .רעֿפעשַאב םוצ עביל יד ןוא טֿפַאשקנעב
 ךיז טָאה רע ןוא ."ןַײז ללּפתמ ךיא ליוו ָאד, :טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא

 -ֿפױרַא זיא ןוא ידֿבז ינב יד ןוא ןועמש ןעמונעג טָאה ןוא תילט ןיא טלקיוװעגנַײא

 -תעש ַא ןעוועג ויא העש יד םערָאװ ,ןַײז ללּפתמ גרַאב ץיּפש ןֿפױא ןעגנַאגעג

 ,גרַאב ןוֿפ סנסוֿפוצ טזָאלעגרעביא רע טָאה םידימלמת טשער יד ןוא -- ,רשוּכה

 ודנוא טגײלעגרעדינַא ייז ןוא טרָא ןוֿפ רענייטש יד ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא

 זיא סע ןוא ,ןעלטנַאמ ערעזדנוא טימ טקעדעגוצ ךיז ןבָאה רימ ןוא סנּפָאקוצ

 ןצנַאג ַא ןוֿפ ןעוועג דימ ןענַײז רימ םערָאװ ,ףָאלש רעד זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג דלַאב

 רעטייווצ רעד רַאֿפ ךָאנ ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא .ןייג גָאט

 -צולּפ רימ ןבָאה ,ףָאלש ןֿפיט ןיא ןעקנוזרַאֿפ ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו ,הרומשא

 רימ ןעוו ןוא ,ּפָארַא גרַאב ןוֿפ זדנוא וצ ןֿפור םיטש עקידארומ ַא טרעהעג גניל

 ןוֿפ טײקסַײװ רעד רעביא טרעדנואוועג ךיז רימ ןבָאה ,טנֿפעעג ןגיוא יד ןבָאה

 ןוֿפ טכיל םעד טימ ןסָאגַאב ןעוועג זיא דנַאל עצנַאג סָאד םערָאװ ,טכַאנ רעד

 זיא ,ןַײז ללּפתמ ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא יבר רעד ןכלעוו ףיוא ,גרַאב רעד ןוא ,למיה

 ךאלמ ַא ןוֿפ לגילֿפ עסַײװ יוװ יױזַא ,ןקלָאװ ַא ןיא טקעדעגנַײא ןצנַאג ןיא ןעוועג

 יבש רעד יװ ןזיועגסיוא ךיז טָאה ודנוא ןוא ,טקעדעגוצ ןעוועג םיא ןטלָאװ

 ,גרַאב םעד רעביא ךיז טגיילעג ןוא ןעמוקעג טלָאװ ןומרח גרַאב ןוֿפ

 ךיילב ןעוועג זיא םינּפ ןַײז ןוא ,ןועמש ןעמוקעגסיורַא זיא ןקלָאװ ןוֿפ ןוא

 ןוא סיורג ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז ןוא ,טניוװ ןוֿפ טרעדורעצ רָאה ענַײז ןוא

 .שינרעטיצ רַאֿפ טלסיירטעג ךיז טָאה רע ןוא ,קערש רעטיול רַאֿפ ןסירעגֿפױא

 ןעגנַאגעג זיא ןנחוי --- ,ידֿבז רעדירב יד ןֿפױלוצנָא ןעמוקעג ןענַײז םיא ךָאנ ןוא

 ,רעדורב ןַײז ,ֿבקעי ןוא ,טנעה עטקערטשעגסיוא טימ גנַאג ןטסעֿפ ןיא סיױרָאֿפ

 ןקָארשעצ ןוא טרעדורעצ יױזַא ןעוועג ךיוא ןענַײז ייז ןוא .םיא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא

 -טנַא ייז ןענַײז רימ ןוא ןביױהעגֿפיױא ךיז ןבָאה רימ ןוא .הנוי-רב ןועמש יו

 טזומעג טָאה סעקיטכיוו סעּפע זא ,טגָאזעג ךיז ןבָאה רימ םערָאװ ,ןעגנַאגעגנגעק

 ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,טלײצרַאֿפ, :ייז וצ טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא .ייז טימ ןעשעג

 -עגכרודַא טלָאװ טָאג ןוֿפ םערוטש רעד יוװ ,טלסיירטעצ ױזַא טנעז ריא םערָאװ

 ,ןעזעג רימ ןבָאה איֿכנה והילא, :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןועמש ןוא ."ךייא ךרוד ןעגנַאג

 תודע ךיוא ןבָאה ידֿבז רעדירב יד ןוא ."טכוזעג גנַאל ױזַא ןבָאה רימ ןכלעוו .םעד

 ןוא ?ןעוו; :טגערֿפעג רעטַײװ ןענועמש ןבָאה רימ ןוא ,ךַאז רעד ףיוא טגָאזעג

 רעד ןיהואוו ,גרַאב ןקיזָאד םעד ףיוא טרָאד, :טגָאזעג טָאה רע ןוא --- "?ואוו

 טימ טרָאד טייטש איֿבנה והיְלֹא .ןַײז וצ ללּפתמ ןעמונעגטימ זדנוא טָאה יבר

 טרעדנואוורַאֿפ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,"ייז טימ זיא וניבר השמ ךיוא ןוא ,ןיבר םעד

 זיא סע ױזַא יו ,זדנוא ליײצרַאֿפ ,ןועמש, :טגָאזעג םיא וצ ןוא דייר יד רעביא

 .ןינע ןצנַאג ןרַאֿפ טייקיטכיוו סיורג ןוֿפ זיא סע םערָאװ ,ךַאז יד ןעוועג

 :וזַא טלײצרַאֿפ זדנוא טָאה ןועמש ןוא

 --- :טגָאזעג זדנוא וצ יבר רעד טָאה ,ןעמוקעג גרַאב ןֿפױא ןענַײז רימ ןעוו;

 ללּפתמ ץַאלּפ םענעי ףיוא טרָאד טָא ןייגוצ רָאנ לעוו ךיא ,ָאד עלַײװ ַא טרַאװ
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 ךיז ןוא טירט רָאְּפ ַא זדנוא ןוֿפ טרעטַײװרעד ךיז טָאה יבר רעד ןוא -- .ןַײז

 ןענַײז למיה ןוֿפ רעטכיל יד יװ ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,טרָא ןַא ףיוא טלעטשעגּפָא

 רעטָאֿפ םוצ טקערטשעגסיוא ןטלַאהעג רע טָאה טנעה יד .תילט ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג

 טימ ןקוק ןוא ןעייטש רימ יו רעבָא .ןעוועג ללּפתמ שחלב טָאה רע ןוא ךייה רעד ןיא

 םעד טימ ןצנַאג ןיא ןסָאגַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיבר ןֿפױא רעצרעה עקיטסגנָא

 רימ םערָאװ :טָאג ןוֿפ דחּפ רעד זדנוא ףיוא ןלַאֿפעגנָא זיא ,ןרעטש יד ןוֿפ טכיל

 םעד םורַא טרעקַאלֿפ דלַאב ןוא רעסַײװ לָאמַא סָאװ טרעװ דיילק ןַײז יו ןעשז

 ןשיווצ טלעטשעג ךיז ןטלָאװ טיבורכ יד ןוֿפ ןעלגילֿפ-למשח עקידרעַײֿפ יו ,ןיבר

 ןלױהרַאֿפ טרעוו יבר רעד ןוא ,ןֿפַאשעג הציחמ ַא ןבָאה ייז ןוא זדנוא ןוא ןיבר

 ,זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד טירט ןוֿפ שער ַא ןרעה רימ ןוא .ןגיוא ערעזדנוא ןוֿפ

 .זדנוא ףיוא ןָא טגָאי טניוו ַא יו זיא סע ןוא .טשינ רימ ןעעז ןשטנעמ ןייק ןוא

 ןעייטש ,ןוטעגנָא רעדיילק עסַײװ ןיא ,טַײל עטלַא ייווצ רימ ןעעז לָאמַא טימ ןוא

 ןרָאװעג ןדנואושרַאֿפ ץלַא זיא םורַא לַײוװ ַא ןיא .םיא טימ ןדייר ןוא ןיבר ןטימ

 ןוֿפ ןוא ,ןרָאװעג ןטָאשַאב יינש טימ ַײרד עלַא ןטלָאװ ייז יו ,ןקלָאװ ןסַײװ ַא ןיא

 יד טימ ןיבר ןֿפױא טגָאזעג תודע טָאה סָאװ ,ןֿפור לוק-תב ַא ךיז טרעה ןקלָאװ

 יבר רעד ןוא ,ןרָאװעג ןדנואושרַאֿפ ץלַא זיא דלַאב ןוא .םיאיֿבנ יד ןוֿפ דייר

 טימ טַײל יד ןעוועג ןענַײז רעוו -- :טגערֿפעג םיא רימ ןבָאה ,ןײלַא ןבילבעג זיא

 ,והילא ןעװעג זיא סָאד -- :טרעֿפטנעעג זדנוא טָאה יבר רעד ןוא --- ?ריד

 בָאה ךיא ןוא -- .וניבר השמ ןעװעג זיא רעטייווצ רעד ןוא ,טכוז ריא ןכלעוו

 םעד ףיוא ןלַײװרַאֿפ וצ ָאד טוג זיא סע ,רַאה ןַײמ , --- :ןיבר םוצ ןֿפורעגנָא ךיז

 ַײרד ןלעטשֿפױא ָאד רימ ןלעוװ ,ןגיוא ענַײד ןיא טוג זיא סע ביוא ןוא .גרַאב

 םערָאװ --- .סנייא ןוהילא רַאֿפ ןוא סנייא ןהשמ רַאֿפ ,ריד רַאֿפ סנייא ,ךעלדַײב

 סָאװ ,ךַאז רעד ןגעוו םילשורי ןַײק ןײגֿפױא לָאז יבר רעד זַא ,טשינ ליוו ךיא

 ."רָאֿפ טרָאד זדנוא טייטש

 רעד ףיוא טגָאזעג תודע ךיוא ןבָאה ,ידֿבז ןוֿפ רעדניק יד ,ןנחוי טימ ֿבקעי ןוא

 .ךַאז

 ןיבר םעד רימ ןעעז ױזַא , גנורעדנואוו סיורג ןיא ךָאנ ןעייטש רימ יוװ ןוא

 סנשטנעמ ןייק סָאװ ,סַײװ ױזַא ןענַײז רעדיילק ענַײז ןוא ,גראב ןוֿפ ןעמוקּפָארַא

 ןסָאגעגסיױא זיא טָאג ןוֿפ הניכש יד ןוא ,ןשַאװ טשינ ןייר יױזַא סע ןָאק טנַאה

 טלָאװ רע יו טייג רע ןוא סעוװרָאב ןענַײז סיֿפ ענַײז ןוא ,םינּפ ךיילב ןַײז ףיוא

 זיא ןקלָאװ ַא ןוא ,דרע יד טרירעגנָא טשינ ןוא סיֿפ ענַײז טימ טבעוושעג ןעוועג

 ןבָאה רימ ןוא ,רעמינּפ ערעזדנוא ףיוא ןלַאֿפעג רימ ןענַײז ױזַא --- ,םיא םורָא

 ,טרעטיצעג רעייז

 ענַײז טימ טרירעגנָא זדנוא ןוא זדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה יבר רעד

 זדנוא טָאה רע ןוא --- "!ארומ ןייק טשינ טָאה ןוא ףיוא טייטש; :טגָאזעג ןוא טנעה

 יד זיב ,ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןגעוו ןלײצרַאֿפ וצ טשינ םענייק ןלױֿפַאב

 .וצרעד ןעמוק טעוװ טַײצ

 איֿבנה והילא סָאװ ,טַײדַאב רעד סָאד זיא ,יבר; :טגערֿפעג םיא ןבָאה רימ ןוא

 טָאה עושי יבר רעד ןוא --- "?ןגָאז םירֿפוס יד יװ ,ןחישמ רַאֿפ ןעמוקסיורַא טעוװ

 טשינ םיא ןבָאה ייז רעבָא ,טשרעוצ ןעמוקעג זיא והילא; :טרעֿפטנעעגּפָא זדנוא
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 ךיוא ייז ןלעװ ױזַא ןוא .ןליוו רעייז טול םיא טימ ןוטעג ןבָאה ייז ןוא טנעקעג

 ."םיא ףיוא ןבירשעג טייטש סע יוװ ,םדאיןב ןטימ ןוט

 םערָאװ ,דייר יד ןגעוו טכַארטעג ןוא ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה עלַא רימ ןוא

 טָאה ןועמש רָאנ ,ליבטמה ןנחוי יבר רעד טניימ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה רימ

 "!ןַײז טשינ לָאמ ןייק טעװ סָאד, :ןֿפורעגנָא ךיז

 ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז רימ ןוא טרָא םעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ףיוא רעצרעה ערעזדנוא ןיא האנק יד טקרַאטשעג ךיז טָאה סע ןוא .םוחנ-רֿפּכ ןייק

 םעד רענייא טגערֿפעג ןבָאה רימ ןוא ,ידֿבז ןוֿפ ןיז יד ףיוא ןוא הנוי-רב ןועמש

 ןשיווצ קוליח ַא יבר רעד טכַאמ סָאװרַאֿפ , --- :טייקרעטיב ןוא רעצ טימ ןרעדנַא

 ןרעוו ֹוצ ןגױצעגנַײרַא ןעוועג הכוז יירד יד סָאד ןבָאה סָאװרַאֿפ ?םידימלת ענַײז

 טימ ןעעשעג סָאװ ,ןכַאז עסיורג יד ןוֿפ תודע ןַײז וצ ןוא ןיבר ןוֿפ דוס םעד ןיא

 "?ןייטש ןסיוױד ןוֿפ ןבַײלב ןזומ רימ ןוא ,םיא
 יז ןוא ,זדנוא רעביא ןטלַאהסיורג ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה ידֿבז רעדירב יד ןוא

 ךָאנ םימשה-תוכלמ ןיא עטסערג יד ןַײז ןלעװ ייז זַא ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה
 יד ןוא ,טנַאה רעקניל ןַײז וצ ןוא רעטכער ןַײז וצ ןציז ןלעוװ ייז ןוא ןיבר םעד

 יז וצ ןרעהעג טעװ טלעװ רעד ןוֿפ הלשממ
 גרַאב ןֿפױא ןיבר ןטימ טשינ ןעד ךיא ןיבק :טגָאזעג טָאה ידֿבזה ןנחוי ןוא

 ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עסיורג יד ןוֿפ ןעוועג תודע ןַא טשינ ןעד ךיא ןיב ןוא ?ןעוועג

 "?ןעשעג ןביוא
 קוליח ַא יבר רעד טכַאמ סָאװרַאֿפ, ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יאנקה ןועמש ןוא

 ??םידימלּת יד ּפָא רע טלייט סָאװרַאֿפ ?זדנוא ןשיווצ
 -רָאג טָאה רע ןוא םידימלּת יד ןוֿפ ךערּפשעג סָאד טרעהעג טָאה יבר רעד ןוא

 ןבָאה ,םוחנ-רֿפּכ ןייק ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ ןעוו רָאנ .טרעֿפטנעעגּפָא טשינ
 ןוֿפ גנַאגנַײרַא םַײב טליּפשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ
 ןעוועג גינעק רעד זיא ,רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ייז ןוֿפ רענייא ןוא .טָאטש
 -ֿפױא גינעק רעד זיא םורַא לַײװ ַא ןיא רעבָא .םיתרשמ ענַײז -- ערעדנַא יד ןוא
 ,אתורֿבה טציא/ :טגָאזעג טָאה רע ןוא ןָארט ןַײז טזָאלרַאֿפ טָאה ןוא ןענַאטשעג
 ןוא .ןַײז גינעק רעטציא טעװ רעד ,זדנוא ןוֿפ רעטסטנעלק רעד זיא סע רעכלעוו
 םיֹא טָאה ןוא לגנַיי םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יבר רעד ןוא "!םיתרשמ ענַײז -- רימ
 -- ,טנַײה טנרעלעג רדח ןיא טסָאה וד סָאװ ,קוסּפ ןַײד רימ גָאז, :טגערֿפעג
 טסימ םעד ןוֿפ ,ןויבא םורי תוּפשאמ, :טרעֿפטנעענּפָא םיא טָאה לגנַיי סָאד ןוא
 ױזַא טגָאז אוה ךורב שודקה :םינבר יד ןענשרד -- ,ןַאמערָא םעד ףיוא וטסבייה
 טלָאז ריא רָאנ ,טשינרָאג ךָאד ליוו ךיא ?ךַײא ןוֿפ ךיא ליוו סָאװ -- :לארׂשי וצ

 ךיז יבר רעד טָאה ."םייקמ טציא ךיא ןיב סָאד ןוא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןבָאה ביל

 "?געוװ ןֿפױא ךיז טגירקעג ןוא טדערעג ריא טָאה סָאװ ןגעוו, :זדנוא וצ ןֿפורעגנָא
 סע ,רָאװ זיא סע; :טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא .טלײצרַאֿפ םיא ןבָאה רימ ןוא --
 טשינ לָאמ ןייק ריא טעװ ,רעדניק יוװ ןרעוו קירוצ טשינ טעװ ריא ביוא ,רָאװ זיא
 סָאד יװ זיא םימשה-תוכלמ סָאד לַײװ ,םימש-תוכלמ ןיא ןעמוקנַײרַא ןענעק
 ,עקיצנייא סָאד דניק ןוֿפ תוכלמ סָאד זיא םימש תוכלמ םעד ךָאנ ןוא דניק ןוֿפ תוכלמ
 סָאװ ,ךַײא ןוֿפ רעד .םיא ןוֿפ ןעמענּפָא טשינ סע ןָאק רענייק ןוא ןייטש טבַײלב סָאװ
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 "ַאב ךַײא ןוא ךַײא ןוֿפ רעטצעל רעד ןַײז ךיוא לָאז רעד ,רעטשרע רעד ןַײז ליוו

 רעטסערג רעד זיא רעד ,דניק סָאד יו ןקירעדינרעד ךיז ןָאק סָאװ ,רעד .ןעניד

 | ,"םימש-תוכלמ ןיא

 סָאװ ,קלח םעד טימ ןענעגונגַאב ךיז טזָאלעג טשינ ןבָאה ידֿבז-ינב יד רעבָא

 עטסערג יד ןרעוו וצ יוװ ,ןוֿפרעד טרעלקעג ןבָאה ייז טרעַײנ ,ןיבר ןיא ןבָאה ייז

 סע ןוא .םימשה תוכלמ ןיא לייט ןטסערג םעד ןבָאה וצ ןוא םידימלּת יד ןוֿפ

 טנעָאנ רעד ןיא ,םוחנ-רֿפּכ ןייק געוו ןֿפױא ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא

 ןַײז וצ דוסב ןעגנַאגעג זיא רע .טזָאלרַאֿפ ןנחוי זדנוא טָאה ױזַא ,הדיצ-תיב ןוֿפ

 רעדירב יד ןעו ףעוװעג ױזַא זיא סע םערָאװ ,הדיצ-תיב ןייק םייהַא רעטומ

 ןיבר רעזדנוא ךָאנ ןענַײז ןוא ןֿפיש עכַײר סרעטומ רעייז טזָאלרַאֿפ ןבָאה ידֿבז

 טָאה יז ןוא רעדניק עריא ףיוא ןרָאװעג זייב רעטומ רעייז זיא ױזַא ,ןעגנַאגעגכָאנ

 ןוא שיֿפ ןוֿפ גנַאֿפ ןרעכיז םעד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,טגירקעג ייז טימ ךיז

 קסע םעד ןוֿפ , :ייז וצ טגָאזעג טָאה יז ןוא .ןשטנעמ ןוֿפ רעשיֿפ ןרָאװעג ןענַײז

 יד ןוא ,הכאלמ סרעטָאֿפ רעַײא טעשטומעלַאב ריא טרעַײנ ,ןרעוו טשינרָאג טעוו

 ןעמוקעג זיא ןנזוי רעבָא ."ןטױלּפ יד ףיוא ךיז ןענעקירט ,ןסירעצ ןרעוו ןצענ

 םימשה-תוכלמ סָאד זַא ,טנעָאנ זיא סע; :טגָאזעג ריא וצ טָאה ןוא ןייגוצ ריא וצ

 ,םיא ןיא ןרַאה עסיורג יד ןַײז ןלעװ ןיז ענַײד ןוא ,דרע רעד ףיוא ןעמוק לָאז

 -נַא יד ןוֿפ ױעמ ןבילקעגסיוא ןוא ןיבר רעזדנוא וצ רימ ןענַײז רעטנענ םערָאװ

 -ַאב ןַײד טעוװ טציא .ןַײרַא דוס ןַײז ןיא ןגױצעגנַײרַא ןרעוו וצ םידימלּת ערעד

 עסיורג רַאֿפ ןיז ענַײד ןעז וצ ןבָאה היכז יד טסעוװ וד סָאװ ,סיורג ןַײז גנולָאצ

 ןבָאה םיאיֿבנ יד יװ ,רַאה םוצ טרעהעג דרע עצנַאג יד םערָאװ ,דנַאל ןוֿפ ןרַאה

 ןוא ןיבר םוצ ייג ןוא ,רעטומ ,ךיד קרַאטש רעבירעד .םיא ףיוא טגָאזעג תואיֿבנ

 ןַײז וצ ןוא רעטכער ןַײז וצ ןצעז זדנוא לָאז רע זַא ,זדנוא רַאֿפ דסח ןַײז טעב

 ,?טנַאה רעקניל

 לקעז ַא םיא ףיוא ןדָאלעגנָא טָאה ןוא עלעזייא ןַא ןעמונעג טָאה רעטומ יד ןוא

 ךעלגירק ייווצ ןוא ,ךעלזעק רָאּפ ַא ןוא ןגַײֿפ עשירֿפ ברָאק ַא ןוא לעמ סַײװ

 ,ךַײר ןעוועג זיא יױרֿפ יד םערָאװ ,ןוטעגנַײרַא שַאט-לזייא םעד ןיא יז טָאה קינָאה

 ,הנשוש ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא ןוא

 טָאה יז ןוא ,םיא רַאֿפ ןגיובשג ךיז טָאה ןוא ,ןיבר ןרַאֿפ ןעמוקעג זיא יז ןוא

 ןָאל ןגיוא ענַײד ןיא ןח ןענוֿפעג טָאה דיומטסניד ןַײד ביוא; :טגָאזעג םיא וצ

 טזָאלרַאֿפ ןבָאה ןיז ייווצ ענַײמ .רעטרעוו רָאּפ ַא ןרעיוא ענַײד ןיא ןדייר ךימ

 ןענַײז סרעשיֿפ .ףורַאב סרעטָאֿפ רעייז טקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא זיוה סרעטָאֿפ רעייז

 טסָאה וד ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ סרעשיֿפ רַאֿפ טכַאמעג ייז טסָאה וד ןוא ,ןעוועג ייז

 טציא .ריד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז ייז ןוא טעברַא רעד ןוֿפ ןסירעגקעװַא ייז !

 ריד ןענַײז רעמיטכַײר עלַא ןוא דרע רעד ףיוא טמוק םימשה-תוכלמ סָאד זַא
 ,ןגינעק ןוא ןרַאה רעביא רעלעֿפַאב רעד ןַײז טסעוװ וד ןּוא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 ןוא ֿבקעי ,ןיז עדייב ענַײמ זָאל ןוא ימ רעייז רַאֿפ יז קיטיגרַאֿפ ,ךיד ךיא טעב

 ?טנַאה רעקניל ןַײד וצ ןוא רעטכער ןַיײד וצ ןציז .,ןנחוי

 ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ דייר יד רעביא ןרָאװעג קירעיורט רעייז יבר רעד זיא

 ןענַײז, :ױרֿפ רעד טרעֿפטנעעג רע טָאה ךָאנרעד .לַײװ ַא ןגיוושעג טָאה רע ןוא

 "?ןעקנירט ןֿפרַאדַאב לעוװ ךיא סָאװ ,רעכעב ןבלעז םעד ןוֿפ ןעקנירט וצ טײרַאב ייז
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 ,הליבט עבלעז יד ןעמענ ריא טנָאק; :טגָאזעג רע טָאה ידֿבזיינב יד וצ ןוא

 רעבָא ?!יבר ,ָאיא :טרעֿפטנעעג ןבָאה ייז ןוא -- ??ןעמענ וצ טײרַאב ןיב ךיא סָאװ

 עטסערג יד ךיוא ךָאד ריא טנָאק ,ױזַא וליֿפַא, :טגָאזעג יז ֹוצ טָאה יבר רעד

 ןוֿפ טכענק רעד ןומ ,ןַײז רעטשרע רעד ליוװ סָאװ ,ךַײא ןוֿפ רעד .ןַײז טשינ

 םיא לָאז ןעמ זַא ןעמוקעג טשינ זיא םדא-"ב רעד ךיוא םערָאװ .ןַײז ןטצעל

 ןברק ַא ןבעגּפָא שֿפנ ןַײז לָאז ןוא ערעדנַא ןענידַאב לָאז רע רָאנ ,ןענידַאב
 | | ??ערעדנַא רַאֿפ

 אלזוז

 "רפּכ ןוֿפ ןרעיוט יד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ןעשעג זיא סע ןוא

 -תולדֿבה ןייק טיִמ טשינ ןעמוקעגנגעקטנַא טשינ שטנעמ ןייק זדנוא זיא ,םוחנ
 ןייק ,טליּפשעגנגעקטנַא טשינ זדנוא טָאה לדיֿפ ןייק ,ןֿבלול ןייק טימ טשינ ,טכיל

 רעודנוא סָאװ ,ןסעגרַאֿפ ןבָאה טָאטש רעד ןוֿפ טַײל יד ,לקַײּפ ןייק ןוא 8
 יז רַאֿפ ןסקַאװ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טיורב סָאד --- יז רַאֿפ ןוטעג טָאה יבר
 ,ןייטש ןוֿפ ייז רַאֿפ ןגָאלשעג טָאה רע סָאװ ,רעסַאװ סָאד ןוא ,רבדמ רעד ןיא
 .גָאט ןדעי ןעזעגנָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,תואלֿפנו םיסנ יד

 בוטש רעד ןיא ןגיטשעגּפָא ןוא םוחנירֿפּכ ןייק ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ ןעוו
 טרעַײנ ,ןסיוגַאב וצ ןיבר םעד ןעמוקעג טשינ רענייק זיא ,רעגיווש סנועמש ןוֿפ
 רע סָאװ ,טלעג םעד טימ טזַײּפשעג טָאה רע עכלעוו ,קלָאֿפ ןעמערָא ןוֿפ רָאּפ ַא

 ןבָאה עכַײר יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ ןעוו ןוא .ענַײר יד ןוֿפ ןעמונעג טָאה

 ןעועג זיא הּפוק רעזדנוא ךיוא זַא ןוא ןיִבֹר םוצ ןעמוקוצנַײרַא ןטימעגסיוא

 עושי ַײב/ :טנָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןיבר םעד טזָאלרַאֿפ ךיוא ייז ןבָאה ױזַא ,רעל

 ענַײז ,רימ ןבילבעגרעביא רָאנ ןענַײז סע ןוא ."ןכוז וצ סָאװ רעמ ָאטשינ ויא

 זדנוא ןוֿפ לייט ַא .זדנוא טימ ןעוועג ןענַײז סָאװ .רעבַײװ רַאּפ יד ןוא ,םידימלּת
 יד ןוא ,טיורב עכעלגעט סָאד ןענידרַאֿפ ֹוצ ידּכ ,ןטעברַא ןעגנַאגעג ןענַײז
 רָאּפ ַא טכַארבעג ןבָאה ןוא רעטומ רעייז וצ ןעגנַאגעגמײזַא ןענַײז ידֿבז רעדירב
 ןוא םי ןיא ןרָאֿפעגסױרַא ןענועמש טימ ןעמַאוצ ןענַײז ייז עכלעוו טימ ,ןֿפיש
 ןוא ,טרענרעד ךיז רימ ןבָאה ןוֿפרעד ןוא -- ,ץענ יד טרָאד ןֿפרָאװרַאֿפ ןבָאה
 ,זדנוא וצ טּפעלקעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,טַײלעמערָא יד טזַײּפשעג ךיֹוא ןבָאה רימ

 סָאװ ךָאנ; :טגָאזעג ןוא טמורבעג ןבָאה טָאטש ןוֿפ טַײל עֿבושח יד ןוא
 ןוא .םורַא םיא ןכוז סודרוה ןוֿפ םיחילש יד ?טָאטש ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא
 ןֿפרַאװ ךיוא ייז ןלעװ ױזַא ,זדנוא ןשיווצ ןעניֿפעג םיא ןלעוו ייז ןעוו ,ןַײז טעוו סע
 עכלעוו ,טַײל יד רעבָא ."ןענַאד ןוֿפ ןייג רע לָאז רעסעב .דלוש יד זדנוא ףיוא
 -ּפָא רימָאל, :טגָאזעג ןבָאה .קנערק יד ןוֿפ טלייהעג ייז ןוא ןוטעג םיסנ טָאה רע
 טעװ ױזַא ,ןעמענטסעֿפ םיא ןעמוק ןלעװ תוכלמ יחילש יד ןעוו .ךאז יד ןטרַאװ
 ןַאמ םעד ףיוא טנַאה רעזדנוא ןגייל טשינ ריִמ ןלָאז ןוא ,ןטכינרַאֿפ ייז רע
 שאר רעד ןעוועג ךיוא זיא עטצעל יד ןשיוװצ ןוא ."רע זיא רעקילייה ַא םערָאוװו
 רעד ךיוא ןוא ,טלייהעג טָאה יבר רעזדנוא רעטכָאט סעמעוו ,תסנכח"תיב ןוֿפ
 תוכלמ ןוֿפ ךַאז יד ןטלַאהַאב טָאה ,לייח סעסודרוה ןוֿפ ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןַאמטּפיױה
 ןיא טביילגעג ץרַאה ןיא ןבָאה ייז םערָאװ ,םיא ףיוא טנַאה יד טגיילעג טשינ ןוא
 ,הרוֿבג ןַײז
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 םַײב טירט עקרַאטש טימ ןָא טמוק סָאװ ,גָאט ןוֿפ טייקרעכיז רעד טימ ןוא

 ןלעטשֿפױא קירוצ ןעמונעג דלַאב יבר רעד טָאה ױזַא ,טכַאנ רעד ןוֿפ גנַאגסיוא

 ןכלעזַא לָאמ ןייק םיא בָאה ךיא .הרוֿבג טימ ןרָאװעג טַײנַאב זיא רע .הדע ןַײז

 רַאֿפעג יד .טנַאה ןַײז ןיא תושר םעד טָאה רע זַא ,טליֿפעג טָאה ןעמ .ןעזעג טשינ

 םיא ןבָאה טָאּפש ןוא רעטכעלעג ,רעכעל עלַא ןוֿפ םיא ףיוא טרעיולעג טָאה

 םעד ןיא .ףיורעד טקוקעג טשינ רעבָא טָאה רע .ןעלקניוו עלַא ןוֿפ טײלגַאב

 טָאה רע .טסענ ןַײז טלעטשעגֿפױא קירוצ רע טָאה תועשרה:תוכלמ ןוֿפ בעוועג

 .ענעֿפרָאװרַאֿפ ןוא ענעסױטשרַאֿפ יד .עקנַארק ןוא עמערָא יד ךיז םורַא טלמַאזעג

 -ֿפיױא טשינ טָאה רע ןכלעוו ,םיא רַאֿפ קירעדינ גונעג ןעוועג טשינ זיא רענייק

 "עג רע זיא טנַאה ןַײז ןיא תושר םעד ןוֿפ טייקרעכיז טימ ןוא .הלהק ןַײז ןיא ןעמונעג

 יד וצ טדערעג טָאה רע ןוא ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןטרָאב םוצ ײרֿפ-ןוא-קנַארֿפ ןעגנַאג

 ןעוועג הלגמ טשינ ייז רַאֿפ טָאה רע וליֿפַא ןעוו ןוא .רעגערט יד וצ ןוא טַײלרעשיֿפ
 ןסיוו טזָאלעג ייז רע טָאה ךָאד ,םיא טימ ןעשעג ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עסיורג יד ןגעוו

 -ױלַאב ַא ןוא גנואימ רעייז רַאֿפ רכׂש ַא ָאד זיא סע זַא ,םיזמר ןוא ןעקנואוו טימ

 ,ריט רעד רעטניה ןיוש טייטש הלואג יד זַא ןוא ,ןַײּפ ןֹוא תורצ יד רַאֿפ גנונ

 םיא ןבָאה טַײל יד ןוא .םימשה-תוכלמ סָאד ןרעדינּפָארַא טעװ דלַאב טָא ןוא

 רָאנ .ןעשעג דלַאב סָאװ סעּפע לָאז סע זַא ,טרַאוװעגסיױוא ןבָאה עלַא ןוא טביילגעג

 םערָאװ ."ןַײז רעמ טשינרָאג ןיוש טעװ ןעושי םעד ןוֿפ , : טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא

 ,םיא ןגעוו גנוניימ רעד ןיא טלייטעצ ןעוועג זיא קלָאֿפ סָאד

 הלוע זדנוא טימ זיא ןוא םידימלּת ענַײז ןעמונעגנעמַאזצ רע טָאה תבש ןוא

 -עג סיורג ַא זיא ,ןעזרעד םיא טָאה םלוע רעד יו ןוא .תסנכה:תיב ןיא ןעוועג

 חוּכ ןטימ םיסנ טכַאמ סָאװ ,רעד זיא סָאד; :טגָאזעג ןבָאה לייט .ןרָאװעג רעדור

 ערעזדנוא טָאה רעכלעוו ,רעד זיא סָאד, :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ."ןטש ןוֿפ

 ןעוועג זיא סע ןוא ."זדנוא וצ ןעמוקעגקירוצ זיא העושי יד .טלייהעג עקנַארק

 ,הרוּתח תאירק ךָאנ ןענשְרד וצ רעמעלעב ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפורַא זיא יבר רעד ןעוו

 .ןיינ זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ,ןענשרד ָאי לָאז רע זַא ,טגָאזעג לייט ןבָאה

 ןיב ךיא, :םלוע םוצ טגָאזעג יבר רעד טָאה ,ןרָאװעג ליטש זיא סע ןעוו ןוא

 ןסע טעװ סָאװ ,רעד .למיה ןוֿפ ןעמוקענּפָארַא זיא סָאװ ,טיורב עקידעבעל סָאדז

 ןבעג לעװ ךיא סָאװ ,טיורב סָאד ןוא .ןבעל קיבײא טעװ רעד ,טיורב םעד ןוֿפ

 ."טלעוו רעד ןוֿפ ןבעל םעד רַאֿפ ֿבירקמ ןיב ךיא סָאװ ,שיײלֿפ ןַײמ זיא

 ךיז טָאה תסנכה שאר רעד .לוש רעד ןיא רעדורעג סיורג ַא ןרָאװעג זיא

 זדנוא רע ןָאק ױזַא יו ?דייר ענַײז ןײטשרַאֿפ רעוו ןָאק , :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא

 "?ןס9 וצ שיײלֿפ ןַײז ןבעג

 רעד עושי טשינ רע זיא; :ןעלמרומ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה םיללּפתמ יד ןוא

 "?ןסע וצ שיײלֿפ ןַײז ןבעג .זדנוא רע ןָאק ױזַא יוװ ?ףסוי ןוֿפ ןוז

 ,ךַיײא ךיא גָאז תמאב; :טנָאזעג ייז ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעזדנוא רעבָא

 ןוֿפ ןעקנירט טשינ טעװ ןוא םדא-ןב ןוֿפ שיײלֿפ סָאד ןסע טשינ טעװ סָאװ רעד זַא

 ןנימ טקנירט ןוא שיילֿפ ןַײמ טסע סע רעוװ .טשינ ןבעל ןייק טָאה רעד ,טולב ןַײז

 ."םיא ןיא ןיב ךיא ןוא ,רימ ןיא טניואוו רעד ,טולב

 סיורג ַא זיא ױזַא ,טרעהעג סָאד ןבָאה םיללּפתמ יד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 ןדַײס שרעדנַא טשינ זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא תסנּכה-תיב ןיא ןרָאװעג רעטכעלעג
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 טשינ סטכעלש ןייק םיא ןבָאה ייז ןוא .טסַײג רעטכעלש ַא םיא ןיא ןַײרַא זיא סע

 .םיא ןוֿפ טכַאלעג ןבָאה ייז סָאװ .סָאד זיולב רָאנ ,ןוטעג

 הנידמ רעד ןוא טָאטש רעד רעביא לוק סָאד טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה דלַאב ןוא

 רע ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ןיבר ןיא טצעזַאב ךיז טָאה טסַײג רעטכעלש ַא זַא ,םורַא

 טָאה ,טַײלרעשיֿפ יד ןטעברַא סע ואוו ,ןטרָאב ןיא רעדָא סַאג ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה

 טמעשרַאֿפ טיא ןבָאה לייט רָאנ ,לָאמַא יו םיא וצ טנערטשעג קלָאֿפ סָאד טשינ ןיוש

 ,ערעדנַא ַײב ןטׂש םעד טגָאירַאֿפ טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד טייג ָאד, :ןֿפורעגכָאנ םיא ןוא

 -עגכָאנ םיא ןבָאה רעדניק יד ןוא ."טצעזַאב ןיילַא םיא ןיא ךיז טָאה ןטׂש רעד ןוא

 ןעמ, :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא רעבָא "!רענעסעזַאב וד ,סיױרַא ייג ,סױרַא ייג, ;ןֿפור

 ."ןַאמ םעד ןיא ןַײז זומ סָאװ סעּפע ,ןסיוו טשינ ןָאק
 .םיא ןיא טביילגעג ןבָאה סָאװ ,יד רָאנ םיא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סע ןוא

 ,רעצרעה ערעטיב טימ טַײל .טַײלעמערָא ליֿפ ןעוועג ןענַײז ייז ןשיווצ ןוא
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ןוא .ןרילרַאֿפ וצ סָאװ טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה עכלעוו
 להק ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגֿפױא קֿפס ןיא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,עכלעזַא יז ןשיווצ
 יז רַאֿפ טָאה רע ןוא ,ןייר ןעוועג טשינ ןענַײז עכלעוו ,עכלעזַא ןוא ,לארׂשי ןוֿפ
 טָאה ייז ןוֿפ לייט ַא ןוא .סנכייצ ןוא םיזמר טימ םימשה-תוכלמ ןגעוו טדערעג

 עושר סָאד ןבעגעגרעביא ייז ןוא ,םידימלּת ענַײז רַאֿפ ןעוועג ךמוס וליֿפַא רע

 ..ו"4 ייווצ ןוא ייוצ ייז טקישעצ ןוא ,םידש ןוא תוחור רעביא ןלעֿפַאב וצ

 ןענַײז רעטינש יד ןוא סיורג זיא טינש רעד; :טגָאזעג טָאה רע .םורַא טעטש יד
 ןקיש לָאז רע זַא ,רעטינש ןוֿפ רַאה םעד ןטעב ןעמ ףרַאד םעד ךרוד .קיניײװ
 שיא וצ ןבערטש ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה דלַאב ןוא ."טינש ןרַאֿפ רעטעברַא
 ןעמוקעג ןענַײז םיחילש יד ואוו ,רעֿפרעד יד ןוא רעטרע יד ןוֿפ טַײל ןסַאמ

 ,עקנַארק ערעייז טכַארבעגטימ ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ .הרוׂשב ןַײז טײרּפשױַאֿפ ןבָאה ןוא

 טשינרָאג ןבָאה ןוא םיא ףיוא ןקוק וצ זיולב ןעמוקעג ןענַײז רעבָא ערעדנַא
 ןנָאה ייז רָאנ ,ךיז רַאֿפ םיא ַײב ןטעבעג טשינרָאג ןבָאה ןוא םיא ןוֿפ טרַאװרעד
 טיוט רעייז ךָאנ ייז רַאֿפ גנונעֿפָאה ַא ָאד זיא סע ביוא ,ןסיוו ןוא ןרעה טלָאװעג
 ענַײז ןכלעוו ןגעוו ,םימשה-תוכלמ ןיא ןרעוו ןעמונעגֿפױא ןלעוװ ייז ביוא ןוא
 סע עכלעוו ןשיװצ ,טַײל עלַא יד טָאה יבר רעד ןוא .טלײצרַאֿפ ןבָאה םיחילש

 !וקֿפס ןיא ןעוועג ןענַײז יז ןוֿפ ךס ַא ןוא .ןעמונעגֿפױא ,עקידניז ליֿפ ןעוועג ןענַײז
 ןכָאה ייז לַײװ ,לארשי ללכב ןעמונעגֿפױא ןרעוו ןענָאק ייז ביוא ןוא תורשּכ ןוֿפ
 יד ןיא ןדִיי יד טימ ןסעזעג ןענַײז עכלעוו ,ֿבאומ ןוא ןומע-ינב יד וצ טרעהעג
 יז טָאה ןוא ,ייז ןשיוצ קוליח ןייק טכַאמעג טשינ טָאה יבר רעד רעבָא .טעטש
 הנּכס יד וליֿפַא ןעוו ןוא .ךיז םורַא טצעזעגסיוא ןוא ךיז וצ טזָאלעגוצ ןעמעלַא
 ןעמוק ןלָאז תוכלמ ןוֿפ םירמוש יד ןוא םירטוש יד זַא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא
 רעד וליֿפַא ןעוו ןוא .ףיורעד טקוקעג טשינ רע טָאה ךָאד ,ןעמענטסעֿפ םיא ןוא
 רעל ןעוועג זיא הּפוק ןיימ םערָאװ ,ןסע וצ ןבעג וצ סָאװ טַאהעג טשינ ייז טָאה יבר
 ךיוא ,טיורב קלָאֿפ ןצנַאג םעד רַאֿפ ןֿפױק וצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ ןבָאה רימ ןוא
 ײז רע טָאה -- ןרעַײטשוצַײב רעמ ןעמוקעג טשינ םידיגנ יד ןוֿפ רענייק זיא
 טָאה רע וליֿפַא ןעוו ןוא .םימשה-תוכלמ ןוֿפ טיורב ןקילייה םעד טימ טזַײּפשעג
 ןוא ,רָאֿפ ןעייטש סָאװ ,ןכַאז עסיורג יד ןוֿפ טשינרָאג ייז רַאֿפ טקעלּפטנַא טשינ
 םענייק רַאֿפ ןקעלּפטנַא וצ טשינ טָאבעג ןַײז ןעוועג רעווש זיא זדנוא ףיוא ביוא
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 ףיז ייז ןבָאה ךָאד -- ,ןעוועג תודע ןענַײז רימ עכלעוו רַאֿפ ,ןשינעעשעג יד ןופ
 ,םענַײז וצ רעצרעה ערעייז טרעטנענרעד טָאה יבר רעד םערָאװ .םיא ןיא ןטלַאהעג

 ,החּפשמ ןייא יוװ ןרָאװעג ןענַײז עלַא רימ ןוא
 ךיז ןעלמַאז סע זַא ,ןעזעג ןבָאה טָאטש ןוֿפ טַײל יד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא |
 םיא וצ ןעגנערב ייז ןוא םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןוֿפ טַײלעמערָא יד רעדיוו
 "מוא ןַאק :טגָאזעג ןוא םיא וצ טלייאעג ייז ןבָאה ױזַא ,ןלייה וצ עקנַארק ערעייז
 ןוא ,ריד רעטניה ןענַײז תוכלמ-יחילש יד .ּפָאק רעזדנוא רעביא וטסגנערב קילג

 רעייז טעוו ױזַא ,ריד םורַא טלמַאזרַאֿפ קלָאֿפ סָאד ןעז ןלעװ ייז זַא ,ןַײז טעוו סע
 .טנעעג ייז טָאה יבר רעד רעבָא ."!דנוא ףיוא ןסָאגעגסיוא ןרעוו ךיוא ןרָאצ
 ."ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא טַײצ ןַיַימ --- ,קלָאֿפ םעד טגָאז ןוא טייג, :טרעֿפ

 "וצ זיא יבר רעד זַא ,הנידמ רעד רעביא ןעגנַאגעגסױרַא זיא לוק סָאד ןוא
 ,ףיוא םוחנ-רֿפּכ ןיא ךיז טלַאה ןוא םייוג יד ןוֿפ טעטש יד ןוֿפ ןעמוקעגקיר
 סָאװ ,תושר ןוא חוּכ טימ רעדנואוו יד טוט יבר רעד זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט ןוא
 סע זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ,םימשה ןמ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא םיא זיא
 ךיז טָאה טסַײג רעטכעלש ַא ןוא ,ןגיוא יד רַאֿפ שינעדנעלברַאֿפ ַא ץלַא רָאנ זיא
 ןיבר ןַײמ ןגעוו ןרָאװעג טדערעג ליֿפ לָאמטסנעד זיא סע ןוא .םיא ןיא טצעזַאב
 ,טכיירגרעד תרצנ ןיא רעטומ ןַײז וצ ךיוא טָאה שיורעג סָאד ןוא .טעטש יד ןיא

 -רֿפּכ ןייק ןעגנַאגעגֿפױא ייז טימ זיא ןוא רעדניק עריא טלמַאזעגֿפױנוצ יז טָאה
 ןַײז רַאֿפ ןקָארשעג ךיז טָאה יז םערָאװ ,םײהַא ןעמענ וצ ןיבר םעד ידּכ ,םוחנ
 ַײב םידימלּת ענַײז טימ טלמַאזרַאֿפ ןעוועג יבר רעד זיא לָאמ ןייא ןוא .ןבעל
 טימ ןכָארבעג טָאה רע ןוא ,טנוװָא ןיא ןעוועג זיא סע .בוטש ןיא רעגיווש סנועמש
 ןעוועג ןענַײז רימ ןוא .םימשה תוכלמ ןגעוו זדנוא טימ טדערעג ןוא טיורב זדנוא
 סָאװ ,עלַא יד ןעוועג טלמַאזרַאֿפ טרָאד ןענַײז סע םערָאװ ,ןעמַאזוצ החּפשמ ַא יו
 ןוא ןעמָאנ ןַײז רַאֿפ ןרָאװעג טמעשרַאֿפ ןענַײז ןוא םיא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה
 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעג רעטומ ןַײז זיא .םיא בילוצ ןרָאװעג טֿפדורעג
 עריא ןוא ,דייל סיורג טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה ןוא בוטש ןוֿפ ריט רעד ןיא
 ןבָאה ןוא ייז ןוֿפ ןענורעג ןענַײז ןרערט יד .ןענייוו ןוֿפ ןעוועג טיור ןענַײז ןגיוא
 ,םינּפ טרעקַאעצ ריא ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןיא ןוא ןטינש יד ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז
 סָאװ ,דניק ןַײמ, :טגָאזעג ןוא טנעה עריא םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה יז ןוא
 ,ןקָארשעג ךיז בָאה ךיא סָאװ רַאֿפ ?ּפָאק ןַײד רעביא וטסגנערב קילגמוא ַארַאֿפ
 טבעווש תוכלמ ןוֿפ דרעווש יד .ריד בילוצ טכענ ןייק טשינ ףָאלש ךיא .ןעשעג זיא

 סנטַאט ןַײד ,םייהַא רעטומ ןַײד וצ םוק ,ריד ףיוא ןגירק טַײל יד ןוא ,ריד רעביא

 .החּפשמ ןַײד ןוֿפ םעזוב םעד ןיא החונמ ןיֿפעג ןוא ,ריד ףיוא טרַאװ הכאלמ
 ךיד טעװ יז .ןעמונעגרעטנוא ךיז טסָאה וד סָאװ ,ךַאז יד זיא ךעלרעֿפעג םערָאװ
 וצ טדער רעטומ ַא סָאװ ,דייר עכלעזַא ךָאנ ןוא -- ."ןעגנערב הנּכס סיורג ןיא
 ,געוו ןטכעלש ןיא טייג רעכלעוו ,ןוז ַא

 ןַײז וצ טרעהעג טשינ טָאה רע ןוא זדנוא ןשיווצ ןסעזעג זיא יבר רעד ןוא
 םעד תמחמ ,םיא וצ טנעָאנ ןעמוקוצ טנַאקעג טשינ טָאה יז ןוא .דייר סרעטומ
 ןֿפורעגנָא ךיז זדנוא ןוֿפ רענייא טָאה .םיא םורַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קלָאֿפ
 יבר רעד רעבָא "!ריט רעד ַײב טייטש רעטומ ןַײד ,עז, :טגָאזעג ןוא ןיבר םוצ
 ?רעדירב ענַײמ ןענַײז רעוו ?רעטומ ןַײמ זיא רעוו; : טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעענּפָא טָאה
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 ןַײמ ןוא רעדירב ענַײמ ןענַײז יד ,למיה ןיא רעטָאֿפ ןוֿפ ןליוו םעד ןעוט סָאװ .יד
 -קעֹוװַא רעטומ יד ייז ןבָאה ,טרעהרעד סָאד ןבָאה רעדניק עריא ןעוו ןוא ."רעטומ

 ,ןייוועג סיורג ןיא טרָאד ןוֿפ טריֿפעג

 ;תוירק ןוֿפ ןַאמ רעד ,הדוהי טגָאז

 בָאה סעכלעזַא ןוא ,םימכח יד ןשיוצ טבעלעגּפָא ךיא בָאה ןבעל ץנַאג ןַײמ

 ןוא ,ןצילב עז ןוא ןרענוד רעה ךיא .ןןעזעג טשינ ןוא טרעהעג טשינ ךָאנ ךיא
 ןיא ָאד ןיבר ןַײמ ןוֿפ םיׂשעמ יד וצ וצ ךימ קוק ךיא .טשינ טמוק ןגער רעד
 שרעדנַא ץנַאג זיא ךיז ןריֿפֿפױא ןַײז .רעמ טשינ םיא ןעקרעד ךיא ןוא ,םוחנ-רֿפּכ

 עכלעוו ףיוא ,ןגעוו ענַײז ןוא ,ערעדנַא ץנַאג ַא זיא הרוּת ןַײז ןוא .לָאמ סעדעי יו

 "ואוו טשינ סייוו ךיא ןוא ,ןרױלרַאֿפ ייטש ךיא ןוא .ערעדנַא ץנַאג ןענַײז ,טייג רע

 ,סיוא-ואוו ןוא ןַײא

 ןעמוקעג זיא טרָא ןַײז ףיוא ,זדנוא ןוֿפ טקורעגּפָא ךיז טָאה םימשה-תוכלמ סָאד

 טיורב סָאד טסע סָאװ ,רעד ןוא ,ןבעל ןוֿפ טיורב סָאד זיא רע; !יבר רעד ,רע

 ,הרוּת יד --- ןבעל ןוֿפ טיורב סָאד זיא סָאװ רעבָא ."ןבעל עקיביײא סָאד טָאה

 ֹוצ זיב ןבעגעג ןענַײז םיאיֿבנ יד ןוא הרוּת יד ?םיֿבוט-םיׂשעמ יד ,תווצמ יד
 סָאװ רעבָא .םיהלא תוכלמ ןוֿפ הרוׂשב יד -- רעטַײװ ןוא ןָא ןַאד ןוֿפ ןוא ,ןנחוי
 -רַאֿפ סע ןבָאה רימ יו .רעמ טשינ זיא סע ,ןיינ ?םיהלא תוכלמ סָאד סע זיא
 ןוא ,רקיע רעד ,הלילח ,זיא רע .םיהלא תוכלמ סָאד זיא רע .טציא זיב ןענַאטש
 ,הנומא ןסעזַאב טלָאװ ריא ןעוו .הנומא יד זיא רקיע רעד .לֿפט זיא ערעדנַא סעלַא
 - ,"םי ןיא ןַײא ךיד ץנַאלֿפ ןוא סיוא ךיד סַײר, :םױבנגַײֿפ .םוצ ןגָאז ריא טנָאק

 -רַאֿפ זיא ףָאלש ןַײמ ןוא ,קערש רַאֿפ רימ ןיא ןרעטיצ םערעדעג ענַײמ ןוא
 טַײװ יוװ :גָאט ןיא לָאמ טנזיוט רימ גָאז ךיא ןוא .ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ןרָאװעג טלגָאװ
 ?טימרעד רע טניימ סָאװ ?רע טליצ ןיהואוו ןוא ?ןכַאז יד ןעייגרעד

 ;רעטרעוװ ערעטיב טדערעג ךיז וצ ןוא ןיילַא טֿפָארטשעג ךיז בָאה ךיא ןוא
 ךיז וטסגָארט תוֿבשחמ ַארַאֿפ סָאװ טימ ?תוירק שיא ,הדוהי ,וד ,וטסרעלק סָאװ
 ּפָאק ןַײמ ׁשַא טימ ןטישַאב ןוא ןייג טלָאװעג כָאה ךיא ןוא ? ןיבר ןַײד ןגעוו םורַא
 יד רעביא סיֿפ ענַײז וצ ןלַאֿפ ןוא ןיבר ןַײמ רַאֿפ ןעמוק ןוא ךיש יד ןוטסיוא ןוא
 ,ןיבר ןַײמ ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,תוֿבשחמ עטכעלש

 זיא ,לכיה םַײב ךָאד ךיא ייטש .,טגָאזעג רימ ךיא בָאה ,יוזַא רעדיוו ביוא
 ?רעדיוו ךיא גיײװש סָאװרַאֿפ

 ןגעוו ןרעלק וצ ןעמונעגמורַא ךימ ןבָאה שינרעטַאלֿפ ַא ןוא שינרעטיצ ַא ןוא
 ןכייה עטסכעה יד ןוֿפ טניוומערוטש ַא יו ןֿפרָאװעג ךימ טָאה קֿפס רעד ןוא .םעד
 סע זיב ,ןוט וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא ןוא .ןטנורגּפָא עטסֿפיט יד ןיא
 ןיבר ןַײמ ןוֿפ טלַאטשעג סָאד ןעמוקעג רעגעלעג ןַײמ ףיוא טכַאנַײב לָאמ ןייא זיא
 ,ןייגרעד טשינ וטסעוו ןײלַא :טכַארטעג רימ בָאה ךיא ןֹוא .םילשורי ןוֿפ ןומידקנ
 ךייה רעד ןיא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז יד ןוא עושי ןיבר ןַײד ןוֿפ ןגעוו יד ,הדוהי
 ?ךיז ףיוא ןעמענ סע וטסנָאק יױזַא יו .טלעוו רעד ןוֿפ

 ױזַא ,רעירֿפ ןוטעג טשינ סע בָאה ךיא סָאװ .טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא ןוא
 ,םוחנ-רֿפּכ ןייק ןעמוקעגנַײרַא רָאנ ןענַײז רימ יו

 -שורי ןייק טקישעג םיא ןוא חילש ַא ןעמונעג בָאה ןוא ןעגנַאגעג ןיכ ךיא ןוא
 ןַײרַא רעיוא ןיא טגָאזעג םיא בָאה ךיא ,םיל
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 ,םיא גָאז ןוא ןומידקנ ןיבר םעד ףיוא ךֹוז ןוא םילשורי ןייק ףיֹוא ייג --

 סעּפע םערָאװ ,םוחנירֿפּכ ןייק ןרעדינּפָארַא ןוא ןכערבֿפױא דלַאב לָאז רע זַא

 יַאב וצ סע חוּכב טשינ זיא דימלּת ןַײד ןוא .זדנוא טימ טָאג ָאד טוט סעסיורג

 טייטש סע ,הלילח ,רעדָא תושר ןיא זיא סע ביוא ,רעמ טשינ סייוו ןוא ןֿפײרג

 ךיז רע לָאז םעד ךרוד .ןשטַײטסױא טשינ סע ןָאק רע ,תושר םעד רעסיוא

 ןוֿפ לצרָאװ םעד ןָא ןריר סָאװ ,ןכַאז ןגעוו ךיז טלדנַאה סע םערָאװ ,ןלַײאוצ

 | ,לארשי

 טרָאװ ַא ןעמעוו ןעױרטרַאֿפ וצ ךיז ןטיה וצ חילש םעד טגָאזעגנָא בָאה ךיא ןוא

 ,טקישעג הרוׂשב יד זיא ןיילַא ןומידקנ ןיבר םוצ רָאנ ,ןוֿפרעד
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 םוחנירֿפּכ ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא ןוא טלַײאעג טָאה ןומידקנ יבר רעד ןוא

 ןגעו רימ ַײב ךיז טגערֿפעגכָאנ ןוא שינמייהעג ןיא טכוזעגּפָא ךימ טָאה ןוא
 "נוא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,םעלַא ןוֿפ טלײצרַאֿפ םיא בָאה ךיא ןוא .ךַאז רעד
 ,ןוטעג טָאה רע סָאװ ,םיׂשעמ יד ןוֿפ ,געו םעד ףיוא זדנוא טימ ןוא ןיבר רעזד
 ןבָאה והילא ןוא השמ ךיוא ןוא, -- ,טדערעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד ןוֿפ ןוא
 ."ךַאז רעד ףיוא ןגָאז וצ תודע ידּכ ,למיה ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא

 רַאֿפ ןרָאװעג ךיילב רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה ןומידקנ יבר רעד יװ ןוא
 זיא דיײרֿפ יד ןוא .שינרעטיצ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה סיֿפ ןוא טנעה ענַײז ןוא ,קערש
 שרעדנַא טשינ; :החמׂש סיורג טימ טגָאזעג טָאה רע ןוא ןגיוא ענַײז ןיא ןגעלעג
 ןבָאה ןלָאז ןכַאז עלַא יד זַא ,ןַײז טשינ ןָאק סע .זדנוא טימ טוג טניימ טָאג רָאנ
 זיא ,טנרעל רע סָאװ ,סָאד ןוא ,טוט רע סָאװ ,סָאד ןוא ,טשינרָאג בילוצ ןעשעג
 רע זַא ,ןַײז טשינ ןָאק סע םערָאװ ,ףיורעד תושר טָאה רע רָאנ ,שרעדנַא טשינ
 זיא ףיורעד תושר רעד ןוא ,דייר יד טדערעג ןוא ןכַאז עלַא יד ןוטעג ןבָאה לָאז
 ןַײז רימ ןלָאז סָאװ וצ רָאנ ...'ױזַא זיא סע ,הלילח ,ביוא .טנַאה ןַײז ןיא ָאטשינ
 ,"ןיילַא םיא ןוֿפ ךַאז יד ןייגרעד רימָאל ןוא ןיבר ןַײד וצ ךימ ריֿפ ?קֿפס ןיא

 ןוֿפ לביטש םעדיוב ןֿפױא ןענוֿפעג לָאמטסנעד ךיז טָאה יבר רעזדנוא ןוא
 .דימּת יו ױזַא ,רעטומ-רעגיווש סנועמש

 זיא סָאװ ,םידימלּת סניבר םעד ןוֿפ ,יאנקה ןועמש ןעמונעגטימ ןבָאה רימ ןוא
 .העד ןייא ןיא זדנוא טימ ןעוועג ךיוא

 -עג רעד ןיא ןיבר רעזדנוא וצ ןעגנַאגעגנַײרַא ַײרד עלַא ןענַײז רימ ןוא
 .ןוֿפרעד טסואוועג טשינ ןבָאה םידימלּת ערעדנַא יד ןוא ,טכַאנ רעד ןוֿפ שינמייה

 :טגָאזעג ןוא ןיבר ןַײמ רַאֿפ ףיט ןגױברַאֿפ ךיז טָאה ןומידקנ ןוא
 ןוא --- סנכייצ ןעעז רימ ,טשינ ייז ןעײטשרַאֿפ רימ ןוא ןעמיטש ןרעה רימ ---

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעד סָאד וטסיב ,זדנוא גָאז .ןשטַײטסיױא טשינ ייז ןענָאק רימ
 ,רעד טסיב וד ביוא ?ןרעדנַא ןַא ףיוא ןטרַאװ ןלָאז רימ רעדָא ,טגָאזעגוצ זדנוא
 רעמ טשינ ןבָאה רימ םערָאװ ,זדנוא ןוֿפ רעמ טשינ סע טלַאהַאב ,טסיב וד רעוו
 ,ןדנוא וצ טקישעג ךיד טָאה טָאג זַא ,ןכייצ ַא זדנוא ביג .ןטרַאװ וצ חוּכ ןייק
 ןטבלַאזעג ןרַאֿפ ןענעקרענַא ךיד ןוא סיֿפ ענַײד וצ ןֿפרַאװ ךיז ןלעוװ רימ ןוא
 .ןסייה זדנוא טסעװ וד סָאװ ,ןטָאבעג ענַײד ןריֿפסױא ןוא לארׂשי ןוֿפ
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 :רעטרעוװ עטלעטשרַאֿפ טימ טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יבר רעד רעבָא

 רעד לַײװ ,ןַײז רעטעוװ רעטוג טעװ סע; :ריא טגָאז טנוװָא טרעוו סע ןעוו --

 רעד לַײװ .ןענעגער טעװ טנַײה, :ריא טגָאז ןגרָאמירֿפ ;"ןרָאװעג טיור זיא למיה

 ןשטַײטוצסיױא ריא טסייו למיה ןוֿפ סנכייצ יד ."טבירטַאב ןוא יורג זיא למיה

 רוד רעטכעלש ַא ןוא רעזייב ַא .טשינ ריא טסייוו דרע רעד ןוֿפ סנכייצ יד רעבָא

 ןרעוו ןבעגעג טשינ סנכייצ ןייק ךַײא ןלעװ סע ,סנכייצ טגנַאלרַאֿפ

 :טגָאזעג ןוא םיא רַאֿפ ןגױברַאֿפ רעדיו ךיז טָאה ןומידקנ רעבָא

 ןָא ריד ךָאנ ןײגכָאנ ןוא ,רֶע ד טסיב וד זַא ,ןביילג רימ ןלָאז ױזַא יו --

 טָאה וניבר השמ סָאװ ,םיטּפשמו םיקוח טימ ןדנובעג ךָאד ןענַײז רימ ?ןכייצ ַא

 ןעוו ,ןריֿפֿפױא ךיז ןלָאז ףימ ױזַא יוװ ,ןזיוװעגנָא זדנוא טָאה רע ןוא ,ןבעגעג זדנוא

 .ןזַײװַאב איֿבנ ַא זדנוא וצ ךיז טעװ סע

 :טרעֿפטנעעגּפָא טָאה יבר רעד רעבָא

 עקיבייא סָאד טָאה רעד ,טלעוו יד טָאה רעד ,רימ ןיא טביילג סָאװ ,רע

 .ןבעל ןוֿפ טיורב סָאד ןיב ךיא ןעד -ןבעל

 ךיז רע טָאה ,טרעלקרַאֿפ ןוא ךיילב .ןרָאװעג טרעדנואוורַאֿפ זיא ןומידקנ רעבָא

 :טגָאזעג ןוא ןיבר ןרַאֿפ ןגיונעג

 ןסייחעג טשינ זדנוא טָאה רע .ןעמוקעג זדנוא וצ זיא וניבר השמ ךיוא ---

 ןוא םיקוח ענַײז ןיא ,טקישעג םיא טָאה סָאװ ,טָאג ןיא רָאנ ,ךיז ןיא ןביילג

 זדנוא וצ ןענַײז םיאיֿבנ יד ךיוא .ןבעגעג זדנוא רַאֿפ םיא טָאה רע סָאװ ,םיטּפשמ

 סָאװ ,טָאג ןיא רָאנ ,ךיז ןיא ןביילג ןסייהעג טשינ זדנוא ןבָאה ייז ןוא ןעמוקעג

 וד זַא ,ןכייצ ַא זדנוא ביג ,ןטָאבעג ענַײז ןוֿפ ןטלַאה וצ ידּכ ,טקישעג ייז טָאה

 ןיא ןביילג רימ ןלעוװ ,ליומ ןַײד ןיא זיא טרָאװ ןַײז ןוא טקישעג טָאג ןוֿפ טסיב

 יו רעסערג ןעד וטסיב ?ריד ןיא ןביילג ןלָאז רימ ,טסייה סָאװ .תוחילש ןַײד

 ,טָאג ןיא ןביילג ןסייהעג ןבָאה עכלעוו ,םיאיֿבנ יד יוװ ,השמ יװ .,וניֿבא םהרֿבא

 ?ךיז ןיא טשינ

 :טרעֿפטנעעג טָאה יבר רעד ןוא

 ַא ,ילּכ עצנַאג יד ןיב רעבָא ךיא ,סנברַאש טנַאה רעד ןיא טלַאה ריא ---

 .ןֿפַאשעג טָאה טָאג סָאװ ,ילּכ עַײנ

 ;טגערֿפעג םיא ןומידקג טָאה

 ייבר ,רעטרעוו ענַײד ןײטשרַאֿפ ךיא לָאז ױזַא יוו ---

 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יבר רעד

 ןקעלֿפ עַײנ ןייק טשינ טגייל ןעמ זַא ,טגָאזעג טשינ ןעד ךַיײא ךיא בָאה --

 ןטלַא ןַא ןיא ןַַײו םעַײנ ןייק ןַײרַא טשינ טסיג ןעמ ןוא דיילק טלַא ןַא ףיוא

 ?לגָאל

 :טגָאזעג ןומידקנ םיא טָאה

 םערָאװ ,ןכייצ א ריד ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ רימ סָאװ ,ריד בילוצ עקַאט זיא סָאד --

 ,סעַײנ ַא סעּפע ןֿפַאשַאב טסליוו וד רָאנ ,עטלַא יד ףיוא טשינ ךיז טסֿפוררַאֿפ וד

 "רעכיז יד ןבָאה רימ ןזומ .טנרעלעג טשינ זדנוא ןבָאה תורוד ערעטלע יד סָאװ

 טסָאה וד ןוא ילֹּכ עטגָאזעגוצ ,עַײנ יד טסיב וד זַא ,טנעה ערעזדנוא ןיא טייק

 .ףיורעד תושר

 :טגָאזעג ןוא םיא ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה יבר רעד רעבָא

397 



 יד ןוֿפ םירֿבק יד רעביא תושֿפנ ךיז טכַאמ ריא ,םירֿפוס .ךַײא וצ ייוו --

 תואלֿפנ יד ןוא םיסנ יד ןעוו .טעגרהעג ןבָאה ןרעטלע ערעַײא סָאװ ,םיאיֿבנ

 ...ןודיצ ןוא רוצ ןיא ןרָאװעג ןוטעג ןטלָאװ

 םיטּפשמ ןוא םיקוח ןייק ןרָאװעג ןבעגעג טשינ ןענַײז ןודיצ ןוא רוצ וצ --

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא זדנוא וצ .הרוּת סהשמ טימ ןדנובעג טשינ ןענַײז ייז ןוא

 ןגעק ןוט סעּפע רימ ןענָאק יו ."עמשנו השענ; :טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא הרוּת יד

 ?הרות רעד

 ;ןיבר ןַײמ טגערֿפעג ךיא בָאה ,טַײװ וצ ןעייג ןכַאז יד זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ןעוו

 -לעוו יײב ,ץענערג יד זיא ואוו ?הנומא יד טייג טייוו יו ,ךימ ןרעל ,יבר --

 ?ּפָא ךיז טלעטש הנומא יד ךיוא רעכ

 :טרעֿפטנעעג ףיורעד רימ טָאה יבר רעד ןוא

 ,רונש יד זיא הנומא יד .הנומא רעד רַאֿפ ץענערג ןייק ָאטשינ זיא סע --

 םיא טײלגַאב יז .היּתחּת-לואש ןיא טייג רע וליֿפַא ןעוו ,טלַאה שטנעמ רעד סָאװ

 םגו, :טגָאזעג ךלמה דוד טשינ טָאה .רעטַײוװ ךָאנ ןוא רֿבק ןוֿפ דנַאר םוצ זיב

 ,רימ ןיא טביילג ריא ןעוו ?"ידמע התא יכ ,ער אריא אל ,תומלצ יגב ךלא יכ
 טלָאװ ריא ןעוו -- הדוהי ,טנרעלעג טשינ ךַײא ךיא בָאה .ןיב ךיא סָאװ ,ךיא ןיב

 -עג טלָאװ ריא ןעוו ױזַא ,טֿפענעז ַא ןוֿפ ןעמָאז ַא יו ןביולג ליֿפ ױזַא וליֿפַא טַאהעג

 טצנַאלֿפעג רעוו ןוא דרע רעד ןוֿפ טלצרָאװעגסיױוא רעוו --- :םױבנגַײֿפ םעד וצ טגָאז

 | .ןרעהוצ ךַײא רע טעװ ױזַא ,םי ןיא
 -עג ארומ ןבָאה רימ ןוא ,ןרעדנַא םעד רענייא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ,דייר ענַײז ןיא טײקרַאטש ןעוועג זיא סע םערָאװ ,םיא רַאֿפ ןגָארק

 טדנעוועג ךיז ןוא םיא רַאֿפ ןגױברַאֿפ רעדיוו ךיז טָאה ןומידקנ יבר רעד ןוא

 ;ןיבר םוצ

 רעזדנוא טליֿפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ריד ןוֿפ טרעהעג רימ ןבָאה רעטרעוו ליֿפ --

 רעזדנוא טשינ ןעעז רימ ןוא טנַאװ ַא רַאֿפ ןעייטש רימ .גנונעֿפָאה טימ ץרַאה

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,יד ןענַײז רימ םערָאװ ,זדנוא רַאֿפ טשינ ךיז טלַאהַאב .געוו

 וטסעוו ןעוו ,ןטרַאװרעד ךיד רימ ןלָאז ןעוו ,יבר ,זדנוא ןרעל .ריד ףיוא טרַאוװעג

 ? םודא ןוֿפ קירטש יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב זדנוא וטסעוו ןעוו ןוא ןעמוק

 זיא טָאג ןוֿפ תוכלמ סָאד ,ןומידקנק :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יבר רעד ןוא

 רָאנ ,ןגיוא יד טימ ןעזעג טשינ טרעוו סע ןוא ,טרָאד טשינ זיא סע ןוא ָאד טשינ

 קירטש יד ןוֿפ טשינ ןעַײרֿפַאב ךַײא ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא .ץרַאה רעַײא ןיא זיא סע

 ןיב ךיא .ןעגנַאלש יוװ ךַײא ןקירד סָאװ ,דניז ןוֿפ קירטש יד ןוֿפ רָאנ ,םודא ןוֿפ

 דנַאל ןוֿפ ץענערג ןייק ַײב טשינ ךיז טקידנע סָאװ ,הלואג ַא ןעגנערב ןעמוקעג

 ןייק ןוא ,טָאג ןוֿפ טסַײג רעד יװ ,דרע עצנַאג יד וצ טקעד רָאנ ,רעסַאװ רעדָא

 ."ךַײא ןיא זיא יז לַײװ ,ןעמענוצ טשינ ךַײא ןוֿפ יז ןָאק םדו-רׂשב

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןומידקנ רעבָא !

 טָאה איֿבנ רעד ךיוא ןוא .סָאד ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד וצ זיא ליואוו --

 טכיל ַא וצ ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ תירב ַא רַאֿפ ןכַאמ ךַײא לע ךיא; :טגָאזעג תואיֿבנ

 יד שינעגנעֿפעג ןוֿפ ןעמענוצסיורַא ,ןגיוא עדנילב יד ןענעֿפע וצ ,םייוג יד רַאֿפ

 ןַײז ,יבר ,טשינ וטסָאה וצ רעבָא ."רעטצניֿפ רעד ןיא ןציז סָאװ .יד ,ענעדנובעג

 רעצרעה ערעזדנוא ןסָאלשרַאֿפ ןבָאה רימ ?לארׂשי רַאֿפ הרוׂשב-לוק םעד ,רֿפוש
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 וצ ןעקנעשקעוװַא ןצנַאג ןיא ךיז ןלָאז רימ ידּכ ,טלעוו רעד ןוֿפ דײרֿפ רעדעי רַאֿפ
 ןוֿפ סונעג םעד ןסערֿפעג רעלַײמ רעטנזיוט טימ ןבָאה םיאנוׂש ערעזדנוא .טָאג

 טכַאמ ןוֿפ טייקסיז רעד טימ ןרָאװעג ןסָאגעגרעביא ןענַײז רעלילמ ערעייז ,ןבעל

 -רַאֿפ ןוֿפ טייקרעטיב טימ ןעוועג טעמתחרַאֿפ ןענַײז ןפיל ערעזדנוא ;ןוחצנ ןֹוא

 ןבָאה ךָאד ןוא ,םיוב ןוֿפ גַײװצ רעטגעזעגּפָא רעד ףיוא ןסעזעג ןענַײז רימ ,ןטמעש

 רעד ןוֿפ ןעמוק סָאד ןבָאה רימ .ןטרַאװ וצ ןוא ןֿפָאה וצ טרעהעגֿפױא טשינ רימ

 רעטניה טייטש הלואג יד זַא ,טציא .ןגָאטיײװ ערעזדנוא טימ טֿפושּכעגסױרַא הלואג

 סָאװ ,יד ןענַײז רימ ?לארׂשי ףיוא ןטײרּפשרַאֿפ שינ דיילק ריא יז לָאז ,ריט רעד

 .ץֿפח רעד טרעהעג זדנוא .זיײוּפ ןלוֿפ םעד ץֿפח ןרַאֿפ טלָאצַאב ןבָאה

 :טנָאזעג םיא טָאה ןוא ןומידקנ וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד רעבָא

 ןוֿפ סָאמ רעד טימ טָאג ןטסעמ סָאװ ,יד וצ זיא ייוו ,ןומידקנ ,ןומידקנ --

 רע זיא םניחב .ןבעגעג זיא ץֿפח רעד ,טֿפױקעג טשינ זיא ץֿפח רעד .שטנעמ

 למיה ןיא רעטָאֿפ ןוֿפ סע זיא קנַאשעג ַא ,ןעמונעג רע טרעוו םניחב ןוא ןבעגעג

 ךָאנ זיא טלעװ יד רעדייא .שטנעמ םעד ,שינעֿפעשַאב ןַײז ןוֿפ ריחב םעד וצ

 רעד זיא ,טקישעג ללח םעד ןיא דרע יד ךָאנ טָאה טָאג רעדייא ,ןרַאוװעג ןֿפַאשַאב

 ןֿפַאשַאב טלעװ יד רע טָאה םיא בילוצ .ןעוועג למיה ןיא םיא טימ ןיוש ץֿפח

 םיא טָאה רכׂש ןייק .טקישעג טלעוו רעד ןיא םדא-ןב םעד רע טָאה םיא בילוצ

 רעכעה זיא ץֿפח רעד לַײװ ,ןיילַא טָאג ןוֿפ דסח רעד רָאנ ,ןעניוועג טנעקעג טשינ

 גָאװ ןייק .הרוּת רעד ןוֿפ רעכעה -- םעד ךרוד ,ץעזעג ןוֿפ רעכעה ,סניוועג ןוֿפ

 טָאה רע סָאװ ,דסח סטָאג זיא רע .טשינ םיא טסעמ סָאמ ןייק ,טשינ םיא טגעוו

 ,ןשטנעמ טימ ןוטעג

 ;טגָאזעג טָאה ןומידקנ ןוא

 טימ טשינ ןוא ,ןדרעווש ןוא דרעֿפ .ןגעװטַײר טימ המחלמ טלַאה םודא --

 טמוק סָאװ ,רעד .ןצילב ןוא ןרענוד טימ רָאנ ,ןגיזַאב םיא ןעמ ןָאק חור ןייק

 .תומ-ןב ַא זיא ,ןייז-ילּכ ערעדנא טימ םיא וצ

 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יבר רעד רעבָא

 !טיוט ןרעביא רַאה ַא ךיֹוא זיא םדא-ןב רעד ,ןומידקנ --

 יד טימ טניימעג טָאה רע סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ לָאמטסנעד ןבָאה רימ ןוא

 .ןרָאװעג ליטש רימ ןענַײז ,טרעהרעד רעטרעוו יד ןבָאה רימ ןעוו רָאנ ,רעטרעוו

 ערעדנַא יד ןבָאה רימ ןוא ,ַײרד זדנוא רַאֿפ ןעוועג רָאנ ןענַײז ןיבר ןוֿפ דייר יד ןוא

 | ,טלײצרַאֿפ טשינ םידימלּת
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 -ידקנ טימ טַאהעג טָאה יבר רעד סָאװ ,ךערּפשעג םעד ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא

 ;טגָאזעג טָאה ןוא םידימלּת ענַײז ןֿפורעגֿפױנוצ רע טָאה ,ןומ

 ךַײא טכַאמ ,םילשורי ןייק ןײגֿפױא לָאז ךיא ,ןעמוקעג זיא טַײצ ןַײמ ---

 "ןב םעד ףיוא ןרעוו םיוקמ ןלעװ סע זַא ,ןַײז ןסיוו ריא טלָאז ןסיוו ןוא .טיירג

 | .םיאיֿבנ יד ןוֿפ דייר עלַא םדא

 םיא טימ טעװ סע סָאװ ,םעלַא ןוֿפ ןעוועג הלגמ רעטַײװ זדנוא טָאה רע ןוא

 ,םילשורי ןיא ןעשעג
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 ןענַײז ױזַא ,ןָא ךיז טקור ץק רעד זַא ,טרעהרעד ןבָאה םידימלּת יד יװ ןוא

 יז ןוא ,טרעטיצעג ןבָאה ינק ערעייז ןוא דחּפ ןוֿפ ןעגנַאגעצ רעצרעה ערעייז

 ןרָאװעג ןקָארשרעד ןענַײז ייז םערָאװ ,ןגָאז וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ ןבָאה

 םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןלַאֿפעג זיא הנוי-רב ןועמש רָאנ

 ךיא ,יבר ,ָאד בַײלב ,םילשורי ןייק ףיוא טשינ ייג, :ןֿפורעג טָאה ןוא טנעה ענַײז

 "ילא רַאֿפ סנייא ,ריד רַאֿפ סנייא -- ,גרַאב םענעי ףיוא ךעלדַײב ַײרד ןעיוב לעו

 רעבָא .קערש סיורג רַאֿפ ןגָאז וצ סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רע םערָאװ ". . .ןוה

 יװ ןזָאלרַאֿפ ךימ ריא טנָאק ,טליוװ ריא ןעוו, :טרעֿפטנעעג םיא טָאה יבר רעד

 "עג טָאה ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה ןועמש ןוא ."ערעדנַא יד

 ןלעװ רימ ןוא ,טזָאלרַאֿפ ץלַא ןבָאה רימ ?ריד ץוחַא רימ ןבָאה סָאװ ,יבר, :טגָאז

 ."םילשורי ןייק ןליֿפַא ןײגכָאנ ריד ךָאנ

 א

 יד וצ ןדרי םעד ןײגוצרעבירַא ידּכ ,טזָאלרַאֿפ םוחנ-רֿפּכ ןבָאה רימ רעדייא

 קעװַא ךיוא -- ךיא ןוא יאנק רעד ןועמש --- רימ ןענַײז ,הדוהי ןוֿפ ןצענערג

 םיא ןבָאה רימ ןוא .םיא ןוֿפ ןעמונעג דײשּפָא ןבָאה רימ ןוא ןומידקנ ןיבר םוצ

 רע טייג ךָאד ןוא --- ךיז ףיוא טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ ,םעד ןגעוו טלײצרַאֿפ

 טסייג וד ןוא;/ :יאנק םעד ןועמש טגערֿפעג טָאה ןומידקנ ןוא ,ףיוא םילשורי ןייק

 רעקיבייא רעד ןיב ךיא ,ָאי; :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה ןועמש ןוא --- "!?םיא ךָאנ

 ךָאנ טסייג ,הדוהי ,וד ךיוא ןוא/, :טגערֿפעג ךימ טָאה ןומידקנ ןוא .?טָאג ןוֿפ טכענק

 ,ןומידקנ יבר ,ָאי, :טרעֿפטנעעגּפָא םיא בָאה ךיא ןוא --- "?םילשורי ןייק ןיבר ןַײד

 .?טנַאה ןַײז ןיא זיא ץֿפח רעד זַא .המלש הנומאב ביילג ךיא

 ןייק ףיֹוא טייג יבר רעזדנוא זַא ,טרעהעג ןבָאה םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ טַײל יד זַא ןוא

 יז םערָאװ ,ןעגנַאגעגכָאנ ןשטנעמ עשיטָאטש יד ןוֿפ עקינייא םיא ןענַײז ,םילשורי

 טָאד ןעמענקעװַא ןוא ןזַײװַאב םיסנ טרָאד רע טעוװ רעמָאט ,טכַארטעג ןבָאה

 טלָאװעג ךיוא ייז ןבָאה ,ןלייטעצ עמערָא יד ןשיװצ ןוא עכַײר יד ןוֿפ תורישע

 ;טגָאזעג ןוא ןיבר ןרַאֿפ ןטָארטעג זיא ייז ןוֿפ רענייא ןוא .םעד ןיא קלח ַא ןבָאה

 טָאה --- ."ןייג טסעוװ וד ואוו ,םוטעמוא ריד ךָאנ ןײגכָאנ לעװ ךיא ,רַאה ןַײמ,

 ןיא לגיײֿפ יד ןוא ,דרע רעד ןיא רעכעל ןבָאה ןסקוֿפ יד, : םיא וצ טגָאזעג עושי

 -רעדינַא ּפָאק ןַײז ואוו ,טרָא ןייק טשינ טָאה םדא-ןב רעד רעבָא ,ןטסענ -- למיה

 ,"ןגיילוצ

 "רעד ךיז ייז ןבָאה יױזַא ,דייר סניבר םעד טרעהרעד ןבָאה טַײל יד ןעוו

 ,םיהַא ןעגנַאגעג קירוצ ןוא געו ןטימ ןיא ןענַאטשעגּפָא ןענַײז ןוא ןקָארש

 -- "!רימ ךָאנ ייג ,םוק; :יײז ןוֿפ ןרעדנַא ןַא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא

 ןַײמ ןוא ןייגמײהַא טשרעוצ ךימ זָאל .יבר, :טרעֿפטנעעג טָאה ןַאמ רעד ןוא

 עטיוט יד ןלָאז; :םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא *.ןבָארגַאב רעטָאֿפ

 ןוא --- *! למיה ןוֿפ תוכלמ סָאד ןָא גידנוק ןוא ייג וד רעבָא ,עטיוט יד ןבָארגַאב

 ביג רעבָא ,ריד ךָאנ ןייג לע ךיא ,יבר ,ָאי, :טגָאזעג םיא וצ טָאה רעטירד ַא

 רעד --- .?דניזעגזיוה ןַײמ ןוֿפ ןדיײשּפָארַאֿפ ךיז לָאז ךיא זַא ,תושר טשרעוצ רימ

 טנַאה ןַײז טגייל סָאװ ,רעד, :טגָאזעג ןוא ייז וצ ןֿפורעגנָא רעבָא ךיז טָאה יבר
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 םוצ יואר טשינ זיא רעד .ךיז רעטניה ףיוא םוא ךיז טקוק ןוא ןזַײארעקַא ןֿפױא
 רעטַײװ ןעגנַאגעג זיא ןוא ךיז רעטניה טזָאלעג ייז טָאה רע ןוא -- ."םיהלא-תוכלמ
 .געוו ןַײז

 ,רימ רָאנ ,םילשורי ןייק ןיבר ןכָאנ ןעגנַאגעגכָאנ טשינ רענייק זיא סע ןוא
 ןעו ןוא .םיא טימ לרוג רעזדנוא ןדנוברַאֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,םידימלּת ענַײז
 זדנוא טייטש סע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה רעצרעה ערעזדנוא וליֿפַא
 ,םידימלּת יד ,רימ .ןעגנַאגעגכָאנ םיא ךָאנ רימ ןענַײז ךָאד ,םילשורי ןיא רָאֿפ
 םעד טריֿפעג טָאה ןוא ןלייא-בלַאז יד ןטיהעג טָאה סָאװ ,בַײוװ סָאד ,םירמ ןוא
 .זדנוא ךָאנ ימלּת-רב ןדנילב

 ;רעבַײרשרעביא רעד טגָאז

 יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעטרעעג רעד סָאװ ,די-ֿפתּכ רעד טקידנערַאֿפ ךיז טָאה ָאד
 ןעמ .ןסירעגנַײא ןעוועג זיא דייֿבתּכ רעד .טנעה ענַײמ ןיא טגײלעגנַײרַא טָאה
 ,בַײל ןקידעבעל ַא יװ ,דיײֿבתּכ םעד ןבָאה סָאװ ,טנעה עיור יד ןעזעג טָאה
 .ןעייווצ ןיא ןסירעצ
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 ךנַאנ רעסײװג





1 
 אי

 .4 1 3 זש 3 3

 "ַאיװ ןַאּפ וצ ןעמוקוצ טנָאקעג טשינ ןֿפוא ןיאב ךיא בָאה טַײצ רעד ןיא

 ךיז לָאמטסנעד טָאה רע .ןעמונרַאֿפ רעייז סעּפע טימ ןעוועג זיא רע ,יקסמָאד

 טנעקעג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ זיירק םעַײנ ַא טימ טלגנירעגמורַא טַאהעג

 וצ ןעמוקעגנַײרַא ןיב ךיא ןעוו .עכלעזַא ןענַײז ייז רע ,טסואוועג טשינ ןוא

 ןַײז ןיא ןסָאלשעגנַײא טרָאד ןעמעוו טימ זיא רע זַא ,ןֿפָארטעגנָא ךיא בָאה ,םיא

 רָאנ .רָאדירָאק ןגנַאל ןיא ןטרַאװ גנַאל ןהעש טזָאלעג רע טָאה ךימ .טעניבַאק

 ,רע ןיא ױזַא ,ןײגקעװַא טלָאװעג ןוא ןרָאװעג קידלודעגמוא ךיא ןיב רעמָאט

 ןֿפױלוצ ןעמוקעגסױרַא ,קינייװעניא וויטקניטסניא טליֿפרעד סע טלָאװ רע יו

 טָאה ןוא ,רענעסעזַאב ַא ,רעיוא ןרעטניה רעדעֿפ רעד טימ ,רעטרעביושעצ ַא |

 ךיא זַא .סיואכרוד טגנַאלרַאֿפ ןוא ןטעבעגרעביא ,טקיאורַאב דניוושעג ףיוא ךימ

 ,םיא וצ ןעמוקנַײרַא טנוװָא ןיא רעטעּפש לָאז

 -ַאיװ ןַאּפ סָאװרַאֿפ ןוא סָאװ טימ ,ןרָאװעג רָאװעג דלַאב רעבָא ןיב ךיא

 -עג ךיז רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ טָאה סע .ןעמונרַאֿפ ױזַא זיא יקסמָאד

 ןכלעוו ,חלג ַא טימ תוֿפּתוש ןיא ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ סָאװ .םעד ןיא טלדנַאה

 טָאה ,םיא וצ ןעמוקנַײרַא טַײצ רעטצעל רעד ןיא ןעזעג טֿפָא רעייז בָאה ךיא

 ,םעד ןגעו עזיטרעּפקע עכעלטֿפַאשנסיו ַא ןבַײרשוצנָא ןעמונעגרעטנוא ךיז

 ךיז רע טָאה קעווצ םעד רַאֿפ .חסּפ ףיוא תוצמ ערעייז רַאֿפ טולב ןצונַאב ןדִיי זַא

 רענייא .עטנרעלעג עטקיטכעדרַאֿפ טימ געט עצנַאג ףיוא ןסָאלשעגנַײא טציא

 טסואוועג ןוא שיאערבעה לסיב ַא טנעקעג טָאה רעכלעוו ,גָאלָאעט ַא ןעוועג זיא

 סע ואוו ,ןטייהנגעלעגנָא עטַאקילעד ןגעװ דומלת ןוֿפ ןלעטש עטנַאקיּפ עלַא

 ,ןענימרעט ענױזַא ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"םינימ, ,"םירכנ; ,"םייוג; ןגעוו ךיז טדער

 גָאלָאעט רעד .ךיז טימ רָאֿפ ןלעטש ייז סָאװ ,טנַײה טשינ ןסייוו רימ עכלעוו

 ,לובלב םעד רַאֿפ לַאירעטַאמ *"ןשיטערָאעט, םעד ןלעטשוצ םיא טלָאזעג טָאה

 טָאה סקילעֿפ רעלעטשטֿפירש רעשיטימעסיטנַא רעשימיור רעקילָאמַא רעד סָאװ

 דגביק ַא ןוֿפ טולב סָאד ןצונַאב ייז זַא ןטסירק עטשרע יד ףיוא טכַארטעגסיױא

 -רעבירַא לובלב םעד רעטעּפש ןבָאה ןטסירק יד) ןלָאמטכַאנ עמייהעג עדעייז ןיא

 ןלעטשוצ טלָאזעג םיא טָאה ,"רעקירָאטסיה; ַא ,רעטייווצ ַא .(ןדִיי ףיוא ןֿפרָאװעג

 ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןסעצָארּפ עלַא -- ,לַאירעטַאמ "ןכעלטכישעג, םעד

 סיודיו יד ןעמוקַאבסױרַא סָאד ,ךערברַאֿפ ןטשרמולּכ םעד רַאֿפ ןדִיי ןגעק

 עכלעוו ,םיניד-קסּפ יד ,"רעכערברַאֿפ, יד ןוֿפ םייונע עשירָאטיזיװקניא ךרוד

 ןגעוו ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא ןטכירעג עליוויצ ןוא עכעלכריק יד ןוֿפ ןענַײז

 -ַארּפ יד ןוֿפ ןצנעװקעסנָאק יד ,טסייה סָאד ,"רעֿפעֿפ-ןוא-ץלַאז ,/ סָאד .ןינע םעד

 עדנַאגַאּפָארּפ יד ,םיגהנמ עשידִיי עקיטנַײה יד ףיוא גנולגיּפשּפָא רעייז ,ןסעצ
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 טָאה סָאד -- ,ןדִיי יד ןגעק ןסָאמ יד ןוֿפ ןעגנורעּפמע יד ןוא האנׂש יד ,ןדִיי ןגעק
 ןבָאה ייז יצ ,טשינ סייוו ךיא .ךיז ןוֿפ ןבעגוצ ןַאּפ רעטרעעג רעד טלָאזעג ןיוש
 ןייק טרָאּפסקע רַאֿפ רעדָא ,ןקעווצ עשימייה רַאֿפ טֿפרַאדַאב לַאירעטַאמ םעד
 יד ןגעק סעצָארּפ-טולב ַא ןריֿפרַאֿפ וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה ייז יצ ,דנַאלסיוא
 ,לַאֿפ ןדעי ןיא --- ,עיצַאטיגַא רַאֿפ טֿפירש יד ןצונַאב רָאנ רעדָא ,ןדִיי עשימייה
 -ֿפיױא ןוא טַײצ עצנַאג ןַײז ןַאּפ םַיַיב ןעמונעגּפָא טָאה טֿפירש יד ןטיירגוצ סָאד
 ןדנעטשמוא יד רעטנוא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .עיגרענע עצנַאג ןַײז טרעצעג
 "ַאיװ ןַאּפ טימ ךיז ןדיירוצפיונוצ לָאמטסנעד ןעוועג ךעלגעממוא רימ זיא
 בילוצ ןוא ,רענעטלעז ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז ןֿפערטנעמַאזוצ ערעזדנוא ,יקסמָאד
 .טעברַא רעזדנוא ןיא הקסֿפה ַא ןטָארטעגנַײרַא זיא םעד

 ןטרעעג ןטימ ןעגנואיצַאב ענַײמ ןקַאהוצּפָא ןסָאלשַאב לָאמַא רעדיוו בָאה ךיא
 -ַאֿפרעד עקידרעירֿפ יד ןוֿפ טסואוועג רעבָא בָאה ךיא ,םיא ןיא ןסעגרַאֿפ ןוא ןַאּפ
 טרעַאב רעמיצ ןַײמ ןָאק קילבנגיוא ןדעי זַא ,םניחב זיא הטלחה ןַײמ זַא ,ןעגנור
 סָאד ןביוהנָא רעדיו ךיז טעװ סע ןוא ,ןַאּפ ןטכַאעג ןוֿפ ךוזַאב ַא טימ ןרעוו
 ךיא זַא ,ןעוועג טרעשַאב ןיוש זיא סע ,סיוא ךיז טעז סע סָאװ ,ליּפש עטלּפָאט
 -יוורעד יו זַא ,ןַײז הדומ ךיז ךעלטנֿפע רעבָא זומ ךיא .ןַאּפ ןטימ ןטכירּפָא לָאז
 ךָאד ךימ טָאה ,ןַאּפ ןוֿפ גנוקיטֿפעשַאב עקיטציא יד ןעוועג טשינ זיא רימ רעד
 ,םיא ןָא ןיגַאב ךיז טנָאקעג טשינ רעמ בָאה ךיא .ףושיּכ ַא יו םיא וצ ןגיוצעג

 -רַאֿפ ןבָאה רימ ואוו ,ןטֿפנוקנעמַאזוצ עכעלטכַאנ יד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא ,ָאי
 ,ןבעל ןקילָאמַא רעזדנוא ןיא ךיז ןענָאמרעד ןיא ןטנוװָא עקידרעטניוו יד טכַארב
 סָאד ןרָאװעג ןעמונעגוצ רימ זיא ,ןכָארבעגרעביא ייז טָאה ןַאּפ רעד טניז ןוא
 ריִמ רַאֿפ ךיוא םערָאװ .ןבעל ןדיײשַאב ןַײמ ןוֿפ עטסטנַאסערעטניא ןוא עטסקיטכיוו
 רענעדנואװשרַאֿפ רענעי ןוֿפ ןשינעעשעג עטכַארטעגסיױוא עשיטסַאטנַאֿפ יד ןענַײז
 -עג ,טכַארבעגנַײרַא עיזַאטנַאֿפ ןַײז ךרוד ךימ טָאה ןַאּפ רעד עכלעוו ןיא ,טַײצ
 ןיא ןעניֿפעג ךיז טנָאקעג טשינ רעמ בָאה ךיא ,טייקידנעווטיונ עטושּפ ַא ןרָאװ
 -עגנָא .טייקכעלגעט-גָאט רעיורג רעזדנוא ןוֿפ םַאר יד .םורַא ןקיטנַײה םעד
 -עג בָאה ךיא .ןרָאװעג גנע וצ רימ זיא ,סַאה ןקיטשינ ,ןכעלניילק טימ טליֿפ
 רענעי ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטֿפַאשנדײל עסיורג ענעי ךָאנ טרַאג
 "שורי ןוֿפ הֿביֿבס רעד ךָאנ ,ערעֿפסָאמטַא רעד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא .טַײצ
 -רַאֿפ ךימ טָאה ןַאּפ רעד עכלעוו ןיא ,ףיוה-שדקמה-תיב ןוֿפ ,ןסַאג רעמיל
 ,טבױרעגקעװַא רימ ןוֿפ טָאה סַײררעביא רעקידגנילצולּפ רעד סָאװ ןוא ,ןגָארט
 ,טמעטָאעג םישדח עטצעל יד בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,טֿפול יד ןעוועג זיא סע

 ןַאּפ םעד זַא ,ןַײרַא דלַאװ ןיא ןעִיצ טעוװ ףלָאװ םעד זַא ,ןעוועג זיא טסיירט ןַײמ
 רע .געט עקיטנַײה ערעזדנוא ןוֿפ האנׂש עכעלניילק יד ןרעו סאמנ דלַאב טעוװ
 ץלַא טעװ רע ןוא לָאמַא ןוֿפ ןשינעעשעג עסיורג יד ןיא ןענָאמרעד ךיז טעװו
 .ןעשעג עקַאט סע זיא ױזַא ןוא .ייז וצ ןייגקירוצ ןוא ןֿפרַאװקעװַא

 יד רַאֿפ סיױרָאֿפ ןעייג עכלעוו ,ןטניװ-גנילירֿפ יד ןעמוקעגנָא ןענַײז סע זַא

 ןַײז ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז לָאמ ַא טימ יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רעד טָאה ,געט-חסּפ
 ,לעֿפ-רעטניוו ריא ךיז ןוֿפ ּפָארַא טֿפרַאװ סָאװ ,היח ַא יו ױזַא ,םורַא ןקיטנַײה
 רעד קירוצ ןרָאװעג זיא ןוא ,ןַאּפ ןקיטנַײה םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא רע טָאה
 ,סוילענרָאק רעקיביײא
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 טקרעמַאב ךיא בָאה םיֿבוט-םוי עכעלטסירק ןוא עשידִיי יד רַאֿפ געט יד ןיא
 ןקָארשרעד ךימ טָאה סָאװ ,טייקיאורמוא עקיטכעדרַאֿפ ַא ןיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןיא

 ןעגנואיצַאב יד טַײנַאב טָאה רע .ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ טרָא ןייק ךיז טָאה רע
 טֿפָא ךימ ןביוהעגנָא טָאה רע ,עטנַאקַאב עַײנ ענַײז ןוֿפ םייהעג ןיא רעבָא ,רימ טימ
 געט עצנַאג רימ טימ ךיז ןּפעלשמורַא ,לביטש-םעדיוב ןַײמ ןיא ןכוזַאב וצ
 ,עטנַאקַאב עטלַא טכוזעגֿפױא טָאה רע ,ןלַאטרַאװק עשידִיי עמערָא יד רעביא
 ןכָארקעגנַײרַא זיא ,טָאטש-טלַא רעד ףיוא רעדַײנש םענעזעוועג ןַײז טכוזַאב
 טשַארעגרעביא ןוא ןקָארשעגרעביא טָאה ,סרעלעק עשידִיי עכעלמייהמוא ןיא
 ןטײרברָאֿפ ןוא ןרשכ ןוא ןרעַײש ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעבַײװ עשידִיי
 ,ֿבוט-םוי ףיוא ןעמייה ערעייז

 ןעמוק סע זַא -- טגָאזעג רימ וצ רע טָאה --- ,סָאװרַאֿפ טשינ סייוו ךיא --
 ,ייז ךָאנ טושּפ קנעב ךיא ,ןדִיי ןשיווצ ןעניֿפעג ךיז ךיא זומ ,חסּפ רַאֿפ געט יד
 טרָאד ךיוא .םילשורי ןיא ֿבוט-םוי רַאֿפ ןוֿפ געט ענעי ןיא רימ ןענָאמרעד ייז
 ןצנַאג ןוֿפ ,טָאטש רעד ןיא גנוגעװַאב ַאזַא טכַארבעגנַײרַא חסּפ רַאֿפ ייז ןבָאה
 וצ חסּפ ברק םעד ךעלעסּפעש ערעייז טימ ןייג וצ ןעמוקעג ייז ןענַײז דנַאל
 טימ ,סעקינלגר-ילוע טימ ןרָאװעג טליֿפעגרעביא ןענייז ןסַאג יד .ןעגנערב
 טכַארבעגנַײרַא סָאד טָאה ןבעל ַא ןוא ,ןצניװָארּפ עלא ןוֿפ סרעמרַאֿפ ןוא םירעיופ
 טֿפַאשקנעב ַא רימ ןיא ךיז טקעוװרעד טנַײה וליֿפא זַא ,םילשורי ןוֿפ ןסַאג יד ןיא
 ,געט-חסּפ יד ןָא ןעמוק סע ןעוו ,לָאמ סעדעי .םילשורי ןיא געט-חסּפ ענעי ךָאנ
 ןקוקנַײרַא ,ייז ןשיווצ ןעניֿפעג ךיז ךיא זומ ,ךעלעדִיי ענַײמ ןכוזֿפױא ןייג ךיא זומ
 ערעייז טימ ןיוש .געט רעמילשורי יד ןיא רימ ןענָאמרעד ייז .רעזַײה ערעייז ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,ןסַאמ עשידִיי ענעי ןוֿפ עיזוליא יד רימ ןיא ייז ןקעוורעד רעמינּפ
 .ךעלסעג-שדקמהיתיב יד טליֿפעגנָא געט יד ןיא

 ,ןגיױא עקידנקילב-טַײװ ,עטמולחרַאֿפ טימ רעטרעוו יד טגָאזעג טָאה רע
 לעג ןַײז ףיוא .ןטלעװ ערעדנַא ןיא טעשזדנָאלבעגמורַא טציא ןבָאה עכלעוו

 רעד ןוֿפ ןַײשּפָא רעד טנַײשעג טָאה םינּפ-טעמרַאּפ טרעקַאעצ ,טרעטַאמעגּפָא
 -רַאו יד רעביא טבעוושעג ַײרֿפ ןעלגילֿפ-גנילירֿפ טימ טָאה עכלעוו ,ןוז רעגנוי
 ןבָאה עניסיל רעסיורג ןַײז םורַא רָאה עיורג עטצעל יד ,ןסַאג עקיצומש רעוועש
 טָאה רע ןעוו ,םיטש ןַײז ןיא ןעגנולקעג טָאה טֿפַאשקנעב ַא .טלעטשעגֿפױא ךיז
 ;טעָאּפ ןטנַאקַאבמוא ןַא ןוֿפ טרימַאלקעד

 טימ טײלגַאב ,ןרעיוט ענַײד ןיא ןַײרַא טיצ גנילירֿפ רעד !םילשורי ,ָא;
 ."טיוט ןוֿפ טירט יד

 .טניוטשרעד ךיא גערֿפ --- ? ריא טניימ ןעמעוו ---
 טמוק סע זַא ...טײטשרַאֿפ ריא ,גנילירֿפ .עכלעזַא גנומיטש ַא ,טשינרָאג ---

 טשינ ןרעיוט עריא ןיא ךיא ןָאק ןוא .םילשורי ךָאנ ךיא קנעב ,גנילירֿפ רעד
 ? תוירק שיא הדוהי ןעז טסליוו וד .רעדניק עריא ןשיווצ ןעניֿפעג ךיז ךיא זומ ,ןַײז
 ,חסּפ-ֿברע טמוק סע ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןכַאמ ךוזַאב ַא םיא ןלעוו רימ ,רימ טימ םוק
 ןַײמ זַא ,ןגָאז וצ ןסעגרַאֿפ ריד בָאה ךיא ,ןכוזֿפױא דנַײרֿפ ןטלַא ןַײמ ךיא זומ
 ,עשרַאװ ןיא טניואוו תוירק שיא הדוהי דנַײרֿפ

 ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןוֿפ ןעגנושַארעביא וצ ןעוועג טניואוועג ןיוש ךָאד ןיב ךיא
 | ,טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה םעד ףיוא רעבָא
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 ,טניוטשרעד סיוא ךיא ףור --- ? עשרַאװ ןיא תוירק-שיא הדוהי --

 ךיא בָאה רעמינּפ רעטנעזיוט ןוֿפ .טנעקרעד דלַאב םיא בָאה ךיא ,ָאי --

 ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןועמש רָאנ ,תוירק-שיא רָאנ טשינ ןוא .טנעקרעד סױרַא םיא

 יד ףיא ןֿפָארטעגנָא ךיוא ָאד ךיא בָאה םעד --- ,סורטעּפ ןֿפורעג רעטעּפש

 ןבָאה עכלעוו ,ייז ןוֿפ ליֿפ רָאנ ,םיא רָאנ טשינ ןוא .ןסַאג עשידִיי רעװעשרַאװ

 ,שדקמה-תיב ןוֿפ ףיוה םעד ,םילשורי ןוֿפ ךעלסעג עגנע יד טליֿפעגנָא לָאמטסנעד

 .עשרַאװ ןיא ,ָאד ןֿפָארטעג קירוצ ךיא בָאה ,טָאטש ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא םעד

 זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד ,ןומה ןשידִיי ַא ןשיװצ םוק ךיא ןעוו ,קידריווקרעמ
 טלָאװ ךיא יו ,טנַאקַאב ױזַא רימ ןענַײז ערעייז רעמינּפ יד .ןעמעלַא יז ןעק ךיא

 ןעק ךיא ,תויועה ערעייז ןעק ךיא .טַאהעג ןָאט וצ ךעלנעזרעּפ יז ןוֿפ ןדעי טימ
 עֿפַײטש ,עצלָאטש ערעייז ןעק ךיא ,ןבעל רעייז ןוֿפ סייוו ךיא ,םיגהנמ ערעייז
 ןעוו ,לָאמ טֿפָא ןוא .תונשקע רעייז ,ןליוו ןכעלכערבעצ-טשינ רעייז ,רעטימעג
 ןוא לדנַאה םַײב ,קרַאמ ןטלַא ןֿפױא סַאג רעד ןיא ,ָאד ןָא ןדִיי ַאזַא ףערט ךיא
 ןַײז ךיז ןוֿפ רָאנ ףרַאדַאב רע זַא ,רימ ךיז טכַאד ,גרַאװטלַא ןשיװצ לדנַאװ
 ןיא ריד רַאֿפ ןענַײשרעד טעװ רע ןוא ,ןֿפרַאוװּפָארַא ןטֿפַאק ןגנַאל ,ןקיצומש
 ,ערעגָאמ ענַײז ףיוא טגעװַאב --- תואּפ עגנַאל ענַײז ןיא ,דמעה סַײװ ,גנַאל ןַײז

 ענַײז טימ ,דרָאב רעד ןוֿפ רָאה ענעגיוצעגסיוא ענַײז ןיא --- ,ןקַאב עטנערבעגּפָא
 ןגנע םעד ןיא ןֿפָארטעגנָא טֿפָא ױזַא םיא בָאה ךיא יװ ,ןגיוא-רבדמ עקידרעַײֿפ
 סעּפע זַא ,רימ ךיז טכַאד לָאמ טֿפָא .ֿבוט-םוי ַא ןיא לסעג"שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה
 -יַנש ערעזדנוא ףיוא טלדנַאװרַאֿפ ָאד ךיז ייז ןבָאה תועט ןלַאטַאֿפ ַא בילוצ
 ץנַאג ךיא בָאה לָאמ ןייא ןוא .ןטניוו ןוא ןטלעק ערעזדנוא ןיא .ןסַאג עטקיטָאלבַאב
 .תוירק-שיא הדוהי דנַײרֿפ ןטלַא ןַײמ ןֿפָארטעגנָא קילעֿפוצ

 ?טנגעגַאב תוירק-שיא הדוהי טָאה ריא ---
 ףיוא טניואוו רע .םיא וצ ןריֿפ ךיד לע ךיא ,םוק .ןעז ךיוא םיא טסנָאק וד --

 .קרַאמ ןטלַא םעד
 ןיא טליהעגנַײא ךיז ןוא ןעמונעג יקסמָאדַאיװ ןַאּפ טָאה ,גנוניוטשרעד ןַײמ וצ

 רענַאקסיצנַארֿפ יד יו ,ןָאשוּפַאק ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,ענירעלעּפ רעצרַאוש ַא
 ריא ןוֿפ טציא זיב טסואוועג טשינרָאג בָאה ךיא סָאװ ,ךַאז ַא ,ןגָארט םיריזנ
 תודוס עלַא ןיוש ןעק ךיא זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה סע שטָאכ ,ץנעטסיזקע
 ךיא בָאה סָאד ,דגב ןשיטסימ ַאזַא טציזַאב ןַאּפ רעד זַא ;יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןוֿפ
 .טסואוועג טשינ

 = ,ןסיורד ןיא טלַאק טשינ זיא סע ?ּפָאק ןרעביא עניצוּפַאק יד סָאװ וצ ---

 | .ןַאּפ םעד ןקרעמַאב ךיא וואורפ
 ַא טכַאמ ןומגה רעד זַא ,ןסיוו לָאז םילשורי ץנַאג זַא ,טשינ ליוו ךיא ---

 .עיצַאריּפסנָאק ןיא ןעמ טייג תוירק-שיא הדוהי וצ .תוירק-שיא הדוהי ַײב ךוזַאב
 עקַאט טָאה סָאװ ,ּפָאק םעד רעביא ןָאטעגרעבירַא ןָאשוּפַאק םעד טָאה ןַאּפ רעד

 ךימ טָאה רע ןוא ,םיא ףיוא רעײגַײברַאֿפ יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעג
 טלָאװ סָאװ ,זיוה ןגיובעגנַײא ,טלַא ןַא רַאֿפ .ןַײרַא קרַאמ ןטלַא ןיא טריֿפעגקעװַא
 -גיײרַא ןעוועג טשינ טלָאװ סע ןעוו ,טײקטלַא ןוֿפ ןלַאֿפעגנַײא ןעוועג ןיוש סיוועג
 -ּפָא -- ,רעזַײה עטלַא ערעדנַא ייווצ ןשיווצ ןרעמַאלק עגנע יד ןיא טּפוטשעג
 ןרעיוט ןוא ןדָאל עסיורג .ענירג טימ ,ברַאֿפ רעטיור ,רעטלַא טימ טרימשעג
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 רענייק ביוא ,טקוקעגנַײא ךיז טָאה רע .ןבילבעג ןייטש ןַאּפ רעד זיא ,טקַאהרַאֿפ
 יּפָארַא ךימ טָאה ןוא טנַאה רעד רַאֿפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה ,טשינ םיא טקרעמַאב
 ַא ןיא טכַארבעגנַײרַא ןבָאה עכלעוו ,ךעלּפערט עטיירדעג קרַאטש ףיוא טריֿפעג
 | .ןַײרַא רעלעק ןטבלעוועג

 גרַאװטלַא סָאד .גרַאװטלַא ןוֿפ םָארק ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה רעלעק םעד ןיא

 יד ןכלַאקסיא חסּפ ףיוא טזָאלעג טָאה דיי רעד סָאװ ,םעד בילוצ טציא זיא
 ןֿפרָאװעגנָא ןגעלעגמורַא ,ברַאֿפ רעיולב ,רעֿפיט טימ בוטש"רעלעק עטבלעוועג
 ,רעלעט ןסיוטש טימ ןּפמָאל ענעזנָארב עטלַא ,ענעֿפרָאװעגנעמַאזוצ :סעּפוק ןיא
 ,רעדליב טימ קעּפ ;רעטיצ ןקידנעגנילק ַא ןבעגעג ריר ןדעי יב ןבָאה עכלעוו
 "נָא ןלוטש -- ,רעדליב עַײרֿפ ןוא עטזָאלגַאב ,ןעמַאר סעּפוק טימ טשימעגנעמַאזוצ
 "וצ ,גרַאװזָאלג רועיש ַא ןָא ,ןֿפָאטש ענעדַײז עטלַא ,סעטַאמש טימ עטעילַאװעג
 --- ,ןרוגיֿפ ענעכָארבעצ ןוא עצנַאג ,ענעסּפיג ןוא ענעזנַארב טיִמ טרָאּפעגנעמַאז
 ןקידחסּפיֿברע ןַא ןיא דיי ַא ןענַאטשעג זיא תוֿברוח ןוֿפ לֿבב םעד ןשיווצ ןוא
 -ֿברע םעד ןיא טװאורּפעג טָאה ןוא ,תואּפ ןוא דרָאב עטרעדעֿפרַאֿפ טימ ,דמעמ
 "גוא ןעמוקנַײרַא ןטשרע םַײב ןיוש .ןעגנערבוצנַײרַא גנונעדרָא סָאַאכ ןקידחסּפ
 טָאה ןַאּפ רעד ןעוו ,רעזעלג טימ קָאש ַא ןוֿפ ןבעגעג רעּפמילק ַא טָאה ןרעזד
 ,רעטכיללגנעה םענעשעמ ַא ןיא טּפַאלקעגנָא ךיז לקנוט רעד ןיא קיטכיזרָאֿפמוא

 .רעזעלג יד ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאװ
 טװאורּפעג דַיי רעד טָאה -- ?ןכַאמנָא ןדָאש ַא רימ טעװ רע ,ייוו יוא --

 ,םינּפ ןטגרָאזרַאֿפ ןֿפױא לכיימש ןטכַאמעג ַא טימ זָאלג עקידנלַאֿפ סָאד ןטלַאהנַײא

 -רָאֿפ טשינ טלעצעג ןַײד טסָאה ,רימ ףיוא טכירעג טשינ ךיז טסָאה ,הדותחי ---
 ! ןומגה ןוֿפ ךוזַאב םעד רַאֿפ טיירבעג

 די רעד טַײרש -- 'ָאד רעדיו ןיוש זיא יוג רענעגייא רעד ,הרש ,ַאנ --
 -ֿברע ןדעי -- ףָא ךיז רע טֿפור רימ וצ ןוא -- ןַײרַא בוטש-רעלעק ןטייווצ ןיא
 -- זייל וצ ןבעגעג ךָאנ רע טָאה טלמונַא .ּפָא ךוזַאב ַא רימ רע טלעטש חסּפ
 ךימ טכעטש ,רימ וצ ןַײרַא טמוק רע רָאנ .טשינרָאג ןיוש ןרָאי עטצעל יד
 ןסיוו ױזַא לָאז ךיא .הדוהי ףיוא םש-הנשמ ךימ ויא ןוא ןגיוא יד טימ ךרודַא
 .,טניימ לרע רעד סָאװ ,סייוו ךיא יװ ,ֿבוט-םוי ןטרעטשרַאֿפ ַא ןוֿפ

 רעטוג ןיא ןכַאז ענַײד ןטלַאהעג טשינ לָאמ ןייק טסָאה ,הדוהי ,הדוהי ,ךַא --
 ,ּפָאק ןוֿפ לקָאש ַא טימ ןָא ןַאּפ רעד ךיז טֿפור --- ,טשינ טרָאד ךיוא ,גנונעדרָא

 ,זיא סָאד הדוהי ַא רַאֿפ סָאװ ,סייוו ךיא יוװ ,סטכעלש ןוֿפ ןסיוו ױזַא לָאז ךיא --

 ,הדוהי ןַײז לָאז ,.יכדרמ סייה ךיא .הדוהי ןסייהעג טָאה ,םולשה וילע עדייז ןַײמ
 ,ֿבוט-םוי ףיוא ןזייל וצ סעּפע ןבעג רימ לָאז ןַאּפ רעד יבַא

 םיא ךיא בָאה רעמינּפ רעטרעדנוה ןוֿפ .טנעקרעד דלַאב םיא בָאה ךיא ןוא ---
 ךיא ,טעשזדנָאלברַאֿפ טלמונַא ָאד ךיא בָאה טכַאנ-רעטניוו ַא ןיא ,טּפַאנשעגסױרַא
 ןיא טרעטיצעג טָאה רע .ןציז ּפמָאל-טֿפַאנ רענילק ַא ַײב ןעזעג םיא בָאה
 -עג ךיז ןבָאה תואּפ עלעג ענַײז ,ןעוועג יולב זיא םינּפ ןייז ,טלעק ןוֿפ ןצנַאג

 בָאה ךיא .ןטֿפַאק ןַײז רעביא דרָאב עקיציּפש ןַײז ךיוא ױזַא ,טניוו ןוֿפ טלסיירט
 סָאװ ,הדוהי -- :טגערֿפעג בָאה ךיא .טנעקרעד םיא ןוא טקוקעג םינּפ ןיא םיא
 ןֿפא ןיאב ,ןענעקרעד טלָאװעג טינ ךימ רע טָאה ביױהנָא ןיא --- ?ָאד וטסוט
 -רעד ךָאד ךימ רע טָאה רעטעּפש רָאנ --- ,םוחנ-רֿפּכ ןיא לָאמטסנעד יװ ,טשיג
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 םוצ ןָאטעג קנואוו ַא רע טָאה --- ,הדוהי -- .טלײצרַאֿפ ןַאּפ רעד רימ טָאה -- ,טנעק
 -רה ףיוא ןײגֿפוא רימ ןלעוו ,ונ ?ןומגה םעד טנעקרעד טסָאה -- ,גיוא ןַא טימ ןדִיי
 ?הדוהי סָאװ ,טנוװָא ןיא טנַײה .טַײצ דלַאב ןיוש זיא סע ?ןמש-תג םוצ םיתזה

 ןַיירַא ױזַא רע טמוק חסּפ-רַאֿפ ןדעי ?טניימ רע סָאװ ,ריא טסייוו רשֿפא ---
 בָאה ,ץמח:רועיב וצ ךיז ןעמ טיירג רימ ַײב ןעוו ,לָאמטסנעד טקנוּפ .רימ וצ
 -עג ַא .םיתזה-רה ןוֿפ ,םילשורי ןוֿפ סעּפע טלּפַאלּפ רע .טסַאג ַא רַאֿפ םיא ךיא
 סָאװ וצ טשינ סייוו ךיא .ךעלכיב עשידִיי רימ ַײב טֿפױק רע ,רע זיא רעטנרעל
 רָאּפ ַא ןענוֿפעג רימ ַײב וליֿפַא רע טָאה טלמונַא .ךעלכיב עשידִיי יוג ַא ןגיוט סע
 רימ טָאה רע .טכַאמעג האיצמ עצנַאג ַא סיורעד רע טָאה ,דייֿבתּכ ןיא תומש
 סע הלוגס ַא רַאֿפ סָאװ וצ טשינ סייוו ךיא .רַאֿפרעד ןבעגעג עבטמ ענייש ַא
 עטלַא לטעלב ַא טעזרעד רע רָאנ יװ רעבָא ,תומש עטלַא ץונוצ םיא ןעמוק
 סנטצעל ,ןזייל וצ ןבעגעג רימ רע טָאה לָאמַא .יוג רעד ,עגושמ רע טרעוו ,תומש
 ןָא טשינ ןגיוא יד ףיוא םיא ךיא עז רָאי ץנַאג ַא .ןרָאװעג ןֿפלד ַא רע זיא
 ,ןָא טניוו ןטימ רע טמוק ,עקשטַארג עטסערג יד זיא רימ ַײב ןעוו ,חסּפ ברע ץוחַא
 ףיוא רעגניֿפ ןטימ ןָא דיי רעד טזַײװ --- טײרדרַאֿפ לסיבַא ,ךעבענ ,יוג רעמערָא ןַא
 .ןרעטש ןַײז

 שדקמה:תיב רעד תעב ,םילשורי ןוֿפ ךָאנ ךַײא ןעק רע זַא ,טגָאז ןַאּפ רעד ---
 -עג לָאמטסנעד טָאה ריא ,ןֿפָארטעגנָא לָאמטסנעד ךייא טָאה רע .ןענַאטשעג זיא
 עושי טֿפױקרַאֿפ טָאה סָאװ ,רעד ןעװעג טנעז ריא .תוירק-שיא הדוהי ןסייה
 ,קיטש-רעבליז קיסַײרד רַאֿפ ירצונה

 -ליז קיסַײרד רַאֿפ ?טֿפױקרַאֿפ ןעמעוו ?טֿפױקרַאֿפ ?ןָאטעג ךיא בָאה סָאװ ---
 קיסַײרד רַאֿפ רימ ַײב ןֿפױק סעּפע טנַײה רע טלָאװ יאוולה ,הברדא ?קיטש-רעב
 ,ֿבוט-םוי ףיוא ןעמוקעג ץונוצ רימ טלָאװ סע ,קיטש-רעבליז

 ןהֹּכ םוצ טֿפױקרַאֿפ ריא טָאה .טָאג רעייז ,סוטסירק סוזעי ,ירצונה עושי --
 ,לייח ןשימיור םעד ןוא לודג

 רָאה עלעג ענַײז ןוֿפ ןעלצרָאװ יד רעטנוא .ןרָאװעג ךיילב זיא דִיי רעד
 עטיוט ַא יו ,טיוה ןַײז רעביא טגיילעג ךיז רילָאק רעקישַא ,רעיולב-ךיילב ַא טָאה
 -מורַא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג קיזעלג ןענַײז ןגיוא ענַײז ,עקסַאמ
 טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןלַאֿפַאב-טַײהקנַארק ַא ןוֿפ יו ,ןגיוא ענַײז טימ ןעשזדנָאלבוצ
 ;שינעּפַאלק-ץרַאה טימ

 ,ןדַיי ןעמערָא ןַא סיוא רָאנ ,ןכַאמ וצ קזוח ןעמעוו סיוא טשינ ןיוש טָאה רע --
 טכַארט יוג רעד סָאװ ,לובלב םעד רָאנ רעה ,סױרַא רָאנ םוק ,הרׂש ,הרׂש ? ןַאּפ רעַײא
 ,רימ ףיוא סיוא

 רעד רימ ַײב קידלודעגמוא טגערֿפ -- ?רע טגָאז סָאװ ?רע טגָאז סָאװ ---
 -עג ןקָארשרעד זיא רע יװ ,ןעזעג טסָאה ?טנעקרעד ךימ טָאה רע .ַאהַא --- ןַאּפ
 םינּפ עכיילב סָאד .ױזַא טקנוּפ ,ןעזעגסיוא ױזַא רע טָאה לָאמטסנעד ךיוא ?ןרָאװ
 טנעקרעד רע .ןענַאטשעג רָאה עלעג יד ןענַײז ןטָארד יו ,רָאה עלעג יד רעטנוא
 טסָאה --- ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ךיז טײרֿפ -- ,ךימ טנעקרעד רע ,ןומגה ןַײז ,ךימ
 לעװ ךיא ,הדוהי ,ארומ ןייק טשינ בָאה ,ןיינ ?ןקָארשרעד ךיז טָאה רע יוװ ןעזעג
 ןדִיי םעד יוג רעד טזַײװַאב --- ,סנייא ןענַײז וד ןוא ךיא .ןבעגסױרַא טשינ ךיד
 ,גָאלש-טנַאה ַא טימ
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 רע .ַאנ !סיֿפ ןוא טנעה ענַײז ףיוא ,ּפָאק ןַײז ףיוא תומולח עזייב ענַײמ ---
 ,ךיז רע טזַײװַאב חסּפיֿברע ןדעי !יוג רענעגושמ רעד ,ָאד רעדיוו ךָאד זיא
 עכלעוו ,ענעדִיי יד טגָאז --- ,קיטש-רעבליז קיסַײרד טימ ּפָאק ַא זדנוא טײרדרַאֿפ
 םענעסירעצ םעד טימ ,ךוליה ןקידחסּפ-ֿברע ןַא ןיא לרעקלַא ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא זיא
 --- ,ןרשּכ ןוא ןרעַײש ןוֿפ קיצומש ,ץריש ַא ןיא ןוא לברַא עטקוררַאֿפ טיִמ ,לטייש
 ,ליוו רע סָאװ טשינ ךיא סייוו ,ליוו רע סָאװ ,טסואוועג ןעוועג שטָאכ טלָאװ ךיא

 ,רימ ףיוא סיוא רע טכַארט לובלב ַא .ליוו רע סָאװ ,טוג ןיוש סייוו ךיא --
 עכלעזַא טימ ןָאט וצ ןבָאה וצ רָאנ ,רעמ טשינרָאג רימ טלעֿפ ןטַײצ עקיטנַײה
 - ,קערש ןוֿפ ךיז וצ ןעמוק ץלַא קידנענָאק טשינ ,דַיי רעד טגָאז --- ,םיקסע

 .ענעדִיי יד טגָאז -- ?םיקסע ַא רַאֿפ סָאװ ?רעביא ךימ וטסקערש סָאװ --
 -רעבליז קיסַײרד רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,טָאג רעייז טימ םיקסע --

 ,טסגנַא רעכעלטיוט ןיא דיי רעד טגָאז --- !קיטש
 יד ןבעגקירוצ םיא טסלָאז וד !?רע לי סָאװ זיא !םיאנוׂש ענַײמ עלַא --

 ןַײמ ןיא בָאה ךיא יצ ,רימ יב ןכוז רע לָאז ,אברדא ?קיטש-רעבליז קיסַײרד
 !ךיא בָאה סָאד --- תורצ עטנערבעג קיסַײרד .קיטש-רעבליז קיסַײרד ןגעמרַאֿפ

 ןיא ןַאּפ םעד ךיא םיור -- ,ןייג רימָאל ,רעביא טַײל יד ןקערש רימ --
 | .ןַײרַא רעיוא

 ּפָאק ןטימ ןַאּפ רעד טלקָאש -- ?ריד ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,לארׂשי ,לארׂשי --
 טָאה סָאװ ,םידימלּת יד ןוֿפ רענייא ,הדוהי ןעוועג טלמונַא ךָאד זיא סָאד ןוא --
 ,ןיינ ,טלעג ןייק רַאֿפ טשינ .ןבעגעגסױרַא ןיבר ןַײז טָאה ןוא לטַײב םעד ןטלַאהעג
 רָאנ ,קיטש-רעבליז קיסַײרד יד רַאֿפ טשינ .יײברעד ןעוועג ךָאד ןיב ךיא ,ןיינ
 . ןקידרעַײֿפ ןיא ןעמעלַא זדנוא טעװ יבר ןַײז זַא ,טביולגעג טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד
 ריא ןיא ןעמעלַא זדנוא טעװ ןוא ןטלַאּפש ךיז טעװ דרע יד זַא ,ןענערברַאֿפ לַײז
 ןײלַא ךָאד סע בָאה ךיא ,ןרירוצ םיא וצ ךיז ןלעו רימ ןעוו ,ןעקניזרַאֿפ ליומ
 !םיא ןוֿפ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,טעז טציא ןוא -- ,ליומ ןַײז ןוֿפ טרעהעג

 !ןייג רימָאל ,טמוק .זדגוא רַאֿפ ךיז ןקערש ןשטנעמ יד ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ---
 טלַאוװעג טימ טעמּכ ןוא ,ןעמונעגנָא טנַאה סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ םעד בָאה ךיא ןוא

 ,בוטש"רעלעק ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא םיא
 ןֿפורעגכָאנ ןַאּפ רעד טָאה --- ,ןסעגרַאֿפ ץלַא ,הדוהי ,ןסעגרַאֿפ ץלַא טסָאה --

 .ןדִיי םענעקָארשרעד םעד
 טָאה ןַאּפ רעד רעבָא ,ךיז טימ ןעמענטימ םיא ןוא ןײגמײהַא טלָאװעג בָאה ךיא

 ,טײקמערַאװ ןוֿפ טירבעג טָאה עכלעוו ,טנַאה רעקיכָאנק ןַײז טימ טּפַאכעגנָא ךימ
 .טזָאלעגּפָא טשינ ךימ ןוא

 ךיא .לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד ןעז ליוו ךיא !לארׂשי ןכוזֿפױא רימָאל ,םוק --
 ןֿפור יז תונורכז ַא רַאֿפ סָאװ ,ָא .געט יד ןיא ייז ןשיוװצ ךיז ןעניֿפעג וצ ביל בָאה
 !רימ ןיא סױרַא

 ,טנגעג רעשידִיי רעד ןיא טריֿפעגקעװַא ןוא ןעמונעג ךימ טָאה ןַאּפ רעד ןוא
 -נייא טימ ןעוועג לוֿפ ןענַײז עכלעוו ,סעילַאה יד ןיא טריֿפעגנַײרַא ךימ טָאה רע
 עטגרָאזרַאֿפ .ַאה-וה ַא טשרעהעג טָאה סעילַאה יד ןיא .ֿבוט"םוי ףיוא רעֿפױק
 -םיבצק לב ,שיֿפ סעילַאב ַײב ןענַאטשעג ןענַײז סרעמע ןוא ןשיוק טימ רעבַײװ
 סױרַא טעקרָאװעג ןבָאה רעניה .ןעגנודעג ךיז ןבָאה ןוא ,םרעק-רעייא ַײב ,רעצעלק
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 טֿפױקרַאֿפ ןבָאה רעבַײװ עטרעױרטרַאֿפ ,ערעיוז .רעבלעוועג'ןגַײטש ערעייז ןוֿפ
 ,ןילז םוטעמוא טזומעג טָאה ןַאּפ רעד .רעסעֿפ עסיורג ןוֿפ סעקרעגוא ערעיוז
 ַא ןיא זָאנ יד טקעטשעגנַײרַא רע טָאה ָאד .עגנעמ רעד טימ ךיז ןשימסיוא
 -סיוא ןוא ,סענעדִיי לדער ַא ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו םורַא ,םילּכ ןוֿפ םָארק
 לינק ַא טימ טשימעגסיוא ךיז ןיוש רע טָאה ָאד ןוא ;לֿפעל-רעלעט ךיז טכוזעג
 ןיא םָארק ןייא ןוֿפ ןֿפָאלעג זיא רע .הרוחס-טינש טימ רעדנעטש ַא ַײב רעֿפױק
 יד ךיז רַאֿפ טּפעשעג טײקיזָאלגרָאז רעשידניק טימ טָאה ןוא רערעדנַא רעד

 :ןעמורב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .,דײרֿפ

 ...לָאמסנעד יװ טקנוּפ ....לָאמטסנעד יוװ טקנוּפ --

 עטדיײלקַאב:םערָא עּפורג ַא .למערק-הצמ ַא ַײב טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע
 ,סעציּפושז ןוא לוויטש עקידֿבוט-םוי ,דרעב עגנַאל טימ ןדִיי עטגרָאזרַאֿפ ,רעבַײוװ

 ןַאּפ רעד .טיורב םערָא רעייז טֿפַאשעגניײא ךיז טונימ רעטצעל רעד ףיוא ןבָאה
 :ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ סָאד טלָאװ רע יוװ ,טייקירעגַײנ רַאֿפ ןעגנורּפשעגֿפױא זיא

 ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,טיורב סָאד !תוצמ ,ַאהַא !תוצמ --
 ,תוצמ יד טָא ,ייז עז ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,טלַא רָאי טנזיוט ריֿפ ,ַײרד .םירצמ
 ...תוצמ .קלָאֿפ טװאורּפעגסיױא ןַא .קלָאֿפ טלַא ןַא .סעּפע ךימ סע טנָאמרעד
 ,גנואַײרֿפַאב ןוֿפ טיורב סָאד

 ;רימ וצ טדנעוו ַא ךיז רע טיג לָאמ ַא טימ ןוא
 וצ ןענַײז וד יו עכלעזַא ןוא וד זַא --- ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא --- ,רימ גָאז --

 רעטרימשרַאֿפ רעד טימ ןרָאװעג עילַאק וצ ,טרילימיסַא וצ ,וצרעד טנעגילעטניא
 ןייא ןיא ןקַאבסיוא ןשטנעמ עלַא ליוו עכלעוו ,רערעזדנוא רוטלוק רעשיטסינַאמוה

 ריא .ןֿפרעד טשינ ןיוש טלַאה ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ריא .ךעלעמעז יד יװ ןוויוא
 ,שיטַאנַאֿפ-דליװ ,ךעלשטנעממוא רַאֿפ סע טניֿפעג ריא ,וצרעד ןרירוצוצ ךיז טלקע
 ךַײא ןשיווצ ןעניֿפעג ךָאד ךיז ןזומ סע רעבָא .ןטָארסיױא סע ףרַאדַאב ןעמ סָאװ
 רעד ןיא ,םייחעג רעגנערטש ןיא זיא ,טײקכעלטנֿפע רעד ןיא טשינ ןעוו ,סעטקעס

 ןיא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,עיצַאריּפסנָאק רעזעיגילער ןיא ,עיצַאריּפסנָאק רעטסגנערטש
 ַאזַא ףיױא טבעװש סָאװ ,קיטסימ רעקירעהעג רעד טימ .לַאינָאמערעצ ןֿפיט
 ...ןיימ ךיא סָאװ ,ךָאד טײטשרַאֿפ ריא .טקַא ןוויטַאריּפסנָאק

 | .יקסמָאדַאיװ עינַאּפ ,טניימ ריא סָאװ ,טשינ ײטשרַאֿפ ךיא ,ןיינ -

 ןענַײז ןּפיִל ערעַײא ,ןגָאז טשינ רימ סע טעװ ריא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע --
 זַא ןַײז ךעלגעמ רָאג ןָאק רשֿפא ןוא .םרח ןסיורג ןוֿפ לגיז ןטימ טעמתחרַאֿפ
 ,רעייז ,רעדייל ,זיא עיגילער יד .ןוֿפרעד טשינרָאג ךיוא ןיילַא עקַאט טסייוו ריא
 סע ואוו ,טרָאד ,קלָאֿפ ןוֿפ שינעֿפיט ןיא טרָאֿפ רעבָא ,ךַײא ַײב ןעגנַאגעגקירוצ רעייז
 ,לַאוטַיר רעלַאנָאיצַאנ רעקירעי:טנזיוט רעד ,עיצידַארט עטלַא יד ךָאנ טבעל
 ,טשינ ריא טביולג ,טגָאז .סעטקעס עמייהעג ,סעטקעס ןעניֿפעג ךָאד ךיז ןזומ
 ?לַאוטיר םעד ןוֿפ ןטלַאה סָאװ ,עכלעזַא ךַײא ןשיווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא

 .רעביא םיא ךיא גערֿפ --- ?לַאוטיר ןכלעוו ןוֿפ ---

 טולב ךעלטסירק ןּפָארט ןקיצנייא-ןייא טימ שטָאכ ןטענקסיוא ןוֿפ ,ונ --
 ,גייט-הצמ רעַײא

 .םיא ךיא גערֿפ -- ?םעד ןיא טביולג ריא ןוא ---
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 -לוק עקירעי-טנזױט-ליֿפ ַא . ..עסַאר עטלַא ןַא ?טשינ סָאװרַאֿפ ,סיוועג --
 ןוֿפ טָאג ...הדוהי ...השמ ...יניס גרַאב ...רבדמ ןוֿפ ץעזעג סָאד ...,רוט
 -געס ,רענעכָארקעצ ,רעקיטלעװטנַײה ןייק טשינ ,קלָאֿפ קידתונשקע ןַא ...המקנ
 .זדנוא סיוא טכַאמעג טָאה ןַאמסדנַאל רעַײא סָאװ ,שטנעמ-ןטסירק רעלַאטנעמיט
 ,ןטֿפַאשנדײל עקרַאטש טימ גנילצָארּפש-רבדמ ַא ,עסַאר עקיטולבלוֿפ ַא טנעז ריא

 טלָאװ ?טשינ ןעד סָאװרַאֿפ ...טֿפַאשַײרטעג רעקיבייא ןוא האנׂש רעקיביײא טימ
 ,סעטקעס ערעַײא ןוֿפ ענעי וצ טרעהעגנָא סיוועג ךיא טלָאװ ,דִיי ַא ןעוועג ךיא
 רעטסערג רעד טימ וליֿפַא לַאוטיר ןקיטולב םעד ןיא ײרטעג ךיז ןרעמַאלק סָאװ

 זיא ,ךיא ײטשרַאֿפ ,סָאד .רַאֿפרעד ןלָאצַאב ֹוצ ןבעל םעד טימ וליֿפַא ,הנּכס

 עקיטלעװטנַײה ,ריא יו טשינ !עיגילער ,עסַאר ,עיצַאנ ןרעוו וצ ןֿפורעגנָא טרעוו
 ,טרעוו ךַײא ַײב ךיוא ,ךַא ,ךַא .ןוֿפרעד ּפָא קערש טימ ךיז ןעלקָאש עכלעוו ,ןדִיי
 | ...עילַאק עסַאר יד ,רעדייל

 גערֿפ-- !לַאוטיר ןקיטולב םעד ןיא ןטלַאהעג ךיז עקַאט טלָאװ ריא ןוא --

 :ו ,טרעדנואוורַאֿפ ךיא
 ,ןּפיל יד ףיוא טולב סאנוׂש ןוֿפ םעט םעד ןליֿפ וצ ?טשינ סָאװַאֿפ .סיוועג ---

 ןיא טלײטרַאֿפ רָאנ ןּפָארט ןייא וליֿפַא ,טעטיטנַאװק רעטסנעלק רעד ןיא וליֿפַא
 טעז ,ַאנ !סַאװ רעקיבייא ,עסַאר ןָא ךיא ףור סָאד -- ,לָאבמיס םעד טָא .ןָאילימ ַא
 ,טעז ,ַאנ --- ,ןגיוא עקידנענערב ,עקידנלַארטש טימ סיוא גנילצולּפ רע טילרש ---
 ןסע סָאװ ,ןדִיי ענעי ביל בָאה ךיא !סעלעביצ יד ליב ךיז ןסַײר רעבַײװ יד יו
 ערעייז סיוא טניוו-חרזמ רעסייה ַא יו טגָאי קַאמשעג-לבָאנק רעד טָאװ ,סעלעביצ
 ןרעמַאק יד ןיא ןַײא ךיז טבעו קַאמשעג-עלעביצ רעד .סױרַא דרעב עטכידעג
 סָאװ ,רעבַײװ ערעַײא ,ןסייוו ייז ,ָא .ןשטנעמ-טֿפַארק ןענַײז סָאד .טיוה רעייז ןוֿפ
 ןתמא ןוֿפ קַאמשעג רעד -- ,לבָאנק ןוא סעלעביצ ףרעג ןבָאה רענעמ ערעייז

 .רעעּפָארײא עקיטלעװטנַײה ,ענעכַארקעצ ,רימ יו טשינ ףַאמ

 ןַײז ףיוא טקרעמַאב בָאה ךיא .ןבילבעג ןייטש יקסמָאדַאיװ ןַאּפ זיא גנילצולּפ
 ןוא ,ןרָאװעג טיורג ןענַײז ןגיוא ענַײז .טייקכיילב עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא םינּפ
 ןוא טײרּפשעגסיױא ךיז ןבָאה סערדזָאנ ענַײז .קערש ןוא גנושַאררעביא טימ לוֿפ
 ענַײז טימ טּפַאכעגנָא ךימ ףיירגנָא ןקידפּפינק ַא טימ טָאה רע .טמעטָאעג ךיוה
 ;טנַאה רעד ַײב ,ןעגנַאװצ טימ יוװ ,רעגניֿפ

 ןעזעג םיא בָאה ךיא ,םינּפ סָאד ךָאד ןעק ךיא .טרָאד טייטש רעוו ,טעז ---
 !טעז ,טעז

 ןַאּפ רעד ךיז טסַײר ,ךיז וצ ןעמוק וצ טַאהעג טַײצ ךָאנ בָאה ךיא רעדייא ןוא
 -עגסיוא-טוג ,ןקידרעדָאי ןקרַאטש-קירעדינ ַא וצ וצ טֿפױל ןוא רימ ןוֿפ סױרַא
 טייטש רעכלעוו -- ,דִיי-רעשיֿפ ןטשײלֿפעגסיױא ןכָאנק ןוא ךרַאמ טימ ,םענעטָאנק
 .שיֿפ טימ רעטלומ ַא ַײב

 ?ָאד וטסוט סָאװ ,הנויירב ןועמש ,ןועמש ,ןועמש ---
 סָאװ ,ןַאּפ םוצ םינּפ ַא סיוא רעק ַא ןבעגעג טָאה גנושַאררעביא ןַײמ וצ ןוא

 -עגרָאֿפ טרעוו רע יו ,הנויירב ןועמש לטסָאּפַא םעד ןָא טנָאמרעד תמאב טָאה
 ,רעטרעקַאעגכרוד ןַײז ךרוד .רעדליב עקילייה עלענָאיצידַארט יד ףיוא טלעטש
 רעקיטנַאק-ףרַאש ,רעקרַאטש ַא סױרַא ךיז טדיינש טיוה:-םינּפ רעטשטײנקרַאֿפ
 רעכעל ערעייז ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןרעטש ןטבלעוװעג םעד רעטנוא ,ןייב-לטייש
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 רעד ףיוא טמַאלֿפ ןגיוא יד ןוֿפ רעיײֿפ סָאד ,ןגיוא עסיורג ,עקידלקניֿפ ,עצרַאװש
 ץרעווש ַא יו םורַא טמענ סָאװ ,דרָאב רעיורג-ץרַאװש ,רעטַאװענטלָאק ,רעקיד
 ןַײז ,רעדלעֿפןקַאב ענעגױצעגכרודַא ןרעדָא עקיד טימ ,עטלצרָאװרַאֿפ יד םַאר
 רעווש ןבָאה ןּפיל עקישיילֿפ עקרַאטש ענַײז ןוא זָאנ עקידרעדזָאנ-טיירב ,עצרוק
 -סיוא ןַײז םיא וצ טקערטשעגסיוא גנוניוטשרעד ןיא טָאה דיי רעד .טמעטָאעג
 טגיל סָאװ ,םיוב-טריבלייא ןַא ןוֿפ לצרָאװ רעטעקַאנ ַא יװ ,טנַאה עטרעמַאהעג
  ,טירט-לזייא ןוא ביוטש ןוֿפ ןסעגעגֿפױא-בלַאה ןוא ןֿפרָאװעגסױרַא געוו ןֿפױא
 .ןַאּפ םעד גנורעדנואוורַאֿפ רעקידנרעדָאֿפסױרַא טימ ןָא טקוק ןוא דִיי רעד טייטש

 ,דָיי רעד טגערֿפ --- ?ךימ ןעק ןַאּפ רעד --
 ?ןועמש ,םילשורי ןוֿפ ןומגה םעד טשינ טסנעקרעד וד ןוא ,סיוועג --
 ?ןעמעוו ---
 ,ןומגה ןַײד ךָאד ןיב ךיא --
 טַײצ ןייק טשינ בָאה ךיא !ּפָאק ַא רימ רע טּפַאלק סָאװ !ןומגה ַא רַאֿפ סָאװ ---

 ןדליג ייווצ !טלּפַאצ סע יוװ ,טעז ,חסּפ ףיוא טכעה עשירֿפ ,רעבַײװ ,ללּכה ,ךַײא וצ
 !טנוֿפ ַא

 ?טזָאלעג ןיבר ןַײד וטסָאה ואוו ?טשינ ךימ טסנעקרעד וד ,ןועמש ,ןועמש --
 רע סָאװ ,טשינ סייוו'כ ?ןיבר ַא וצ יוג ַא טמוק יו ?ןיבר ַא רַאֿפ סָאװ ---

 !טנוֿפ ַא ןדליג ייווצ ,רעבַײװ ,רעבַײװ !טשינ טַײצ ןייק בָאה'כ ,טלּפַאלּפ
 ,דיי רעקיצנייא רעד ,רימ ףיוא ןגיוצעג דרעוװש ַא טלמונַא טָאה סָאד ןוא ---

 ענַײמ ןוֿפ םענייא וליֿפַא טָאה רע .ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז טגַאװעג טָאה רעכלעוו
 ןוֿפ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,טעז ןוא .טקַאהעגּפָא רעיוא ןַא ןשטנעמ עטסַײרטעג
 ?דרעווש ןַײד וטסָאה ואוו ,ןועמש ,ןועמש !םיא

 סע םערָאװ ,רימ ןוֿפ יג םעד קעװַא םיא טמענ ?דרעווש ַא רַאֿפ סָאװ ---

 | .ןעשעג קילגמוא ןַא ךָאנ ןָאק
 רימ .טמוק .טנוזעג טשינ טנעז ריא ,ץיה טָאה ריא .טמוק ,עינַאּפ ,טמוק --

 ,רעביא ןשטנעמ יד ןקערש רימ ,ןרָאֿפמײהַא ןלעוו

 -סױרַא סעילַאה עקידֿבוט-םוייֿברע יד ןוֿפ םיוק ןַאּפ םעד בָאה ךיא ןוא
 : .טּפעלשעג

 ? ריד ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,לארׂשי ,לארׂשי --
 !טמוק ,יקסמָאדַאיװ עינַאּפ --

 ,ךיז רַאֿפ ןַאּפ רעד טצכערק -- ,ביל ױזַא ייז ךָאד בָאה ךיא ןוא --
 | .ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ךיא
 ?ןעמעוו
 .ךעלעדִיי ,ךַײא --
 ַא טימ ןגיוצַאב ,טזײלגרַאֿפ ןגיוא סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןרעו לָאמ ַא טימ ןוא

 ,רענעגיוצעגסיוא ןוא רעכיילב ךָאנ טרעוו םינּפ ךיילב ןַײז .ןקלָאװ ןקידנצנַאלג
 זָאנ ענעגיוצעגסיוא ,עניד ,עגנַאל ןַײז ןוא ,ןרעטיצ ןּפיל ענַײז ,ןרעטיצ טנעה ענַײז
 ;ךיז וצ טדער ןוא טצכערק רע .טֿפול ןּפעש וצ רעווש טעברַא

 ?ריד ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,לארׂשי ,לארׂשי --
 / ,ןגָאװ ַא ןעמענ ןלעװ רימ ,טמוק ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ --
 .טרעהעג טשינ ךימ טָאה ןַאּפ רעד רעבָא
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 ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאד -- לדנַאה ,לדנַאה ,רעלקעמ ,רעלדנעה ,רעטסוש --

 -ניר יד ןיא ,ןזַײא קידרעװַאשז טימ .ןזיוה עטלַא טימ רעלדנעה !לארׂשי ,ריד
 רעשירַאברַאב ,רעדמערֿפ ַא ןוֿפ יינש םענעזָאלעצ ,ןקיצומש ןיא ,ייז ןציז ןקָאטש
 טרָאד ןוא ...סֿפסוי יד ,סֿבקעי יד ,סהדוהי יד ,טנועמש יד ,סנגחוי יד ,טָאטש
 טקעװ ןוז יד .רעיומ-שדקמה'-תיב רעד ףיוא ןכַאװ יד ןוֿפ תורֿפוש יד ןיוש ןזָאלב
 סױרַא ןיוש ןעייג סע .ןרעיוט ענרעדליג יד ןלַארטש טימ טסיגַאב ןוא ןיוש ךיז

 -רעביא ןיוש ןרעוו ףיוה-שדקמה:תיב ןוֿפ ךעלסעג יד .טסניד רעייז וצ םינהּכ יד
 יד ,רעדַײנש יד ,ייז ןציז ָאד ןוא .רעגנערב-תונברק עטשרע יד טימ טליֿפעג
 ןיא ,ייז טימ ןיב ,ןומגה רעייז ,ךיא ןוא .סרעלעק ערעייז ןיא ןטלַאהַאב ,רעטסוש
 ,טֿפול עבלעז יד ייז טימ םעטָא ךיא ,ייז יו טרָא-ןוא-טַײצ עקיטָאלב עקיבלעז יד
 . טשינ ןעד ייז ןעעז .ןיב ךיא רעוו ,טשינ ןסייוו ןוא טשינ ךימ ןענעקרעד ייז ןוא
 זיא סָאװ ,לארׂשי ?םיטש ענעגייא רעייז טשינ ןעד ייז ןרעה ?םינּפ ןגייא רעייז
 ןַײד ןוֿפ טַײװ ,סחסּפ ענַײד טסגנערברַאֿפ וד יװ ,ןָא ךיז קוק ?ריד ןוֿפ ןרָאװעג
 .וד יו תולג ןיא ,ריד טימ ןיב ,ןומגה ןַײד ,ךיא ןוא !זיוה סרעטָאֿפ

 ןרָאװעג ןענַײז ןשטנעמ .גנוגערֿפױא ןוֿפ טנייועצ טשינ ריש ךיז טָאה רע
 ,לדער ַא ןביולקוצנעמַאזוצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ,זדנוא ףיוא םַאזקרעמֿפױא

 עַײנ ךָאנ קיטשרוד ןשטנעמ ןכַאמ וצ לגוסמ רעייז ןעוועג זיא טֿפול-גנילירֿפ יד
 סנַאּפ םעד ןרעהרעד טשינ רעוו לָאז סע זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא .ןשינעעשעג
 טשינ לָאז דוס ןַײז ןוא ,ןבעל רעדנַא ןַא ןגעוו דייר עדמערֿפ ,עטגערעגֿפױא
 .ןטייקכעלמענעגנָאמוא וצ ןריֿפרעד טנָאקעג טלָאװ סָאד סָאװ ,ןרעוו טקעלּפטנַא
 וצ טריֿפעגּפָא ןוא ןגָאװ ַא ףיוא טקַאּפעגֿפױרַא טלַאװעג טימ בלַאה םיא בָאה ךיא
 ,גנוניואוו ןַײז

 רעד ןיא .ןעוועג רעטצניֿפ קָאטש ןיוש זיא ,ןעמוקעג םייהַא ןענַײז רימ ןעוו
 ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ךיוה ןקידגנילירֿפ םעד טליֿפרעד ןעמ טָאה שינרעטצניֿפ
 -ַאב רעמ ךָאנ ןַאּפ םעד ןבָאה טנװֶָא רעד ןוא טֿפול-גנילירֿפ יד .טֿפול רעד ןיא
 טימ םיוק םיא בָאה ךיא ,ןכַאמ טכיל ןייק טזָאלעג טשינ טָאה רע .טקיאורמוא

 רעד ןיא טנַײשעגּפָארַא טָאה ּפָארַא ןשיק ןוֿפ .טעב ןֿפױא טגײלעגקעװַא תורצ
 ,םינּפ לעג-ךיילב ךעלטנייוועגרעסיוא ןַײז ןוֿפ טכיל סָאד גנורעמעד רעכעלטנווָא
 ןעגנורדעגנַײרַא טלַאװעג טימ זיא סָאװ ,טכיל-הנבל ןגרַאק םעד טימ טרעמישַאב
 ,עכעלטנייועגרעסיוא יד .רעטצנעֿפ ןטעװָאקרַאֿפ-קידרעטניװ ךָאנ םעד ךרוד
 ןגיוא עקידנענַײש ,עשילרעטסיוא ענַײז ןוא ענַײז זָאנ ענעגיוצעגסיוא ,עגנַאל
 יו ױזַא ןעזעגסיוא טָאה רע .טײקיטרַאדמערֿפ רעקידמידש טימ ןקָארשעג ןבָאה
 ;רימ וצ יו ךיז וצ רעמ טדערעג רע טָאה ,סױרַא םולח ןוֿפ יו ןוא ,טמולח רע

 .י,לָאמטסנעד יו טקנוּפ --

 ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,ןסעגרַאֿפ סע טוואורּפ ---

 ,ייז טימ ןעניֿפעג ךיז ליוו ךיא .ןסעגרַאֿפ טשינ ליוו ךיא ,ןיינ --

 טָאה רע .רעטבעלַאב -- םינּפ ןַײז ,רעקיטכיל ןרָאװעג ןענַײז ןגיוא ענַײז ---
 טָאה רע ןוא .ןכַאמ טזָאלעג טשיג רע טָאה טכיל ןייק .טעב ןֿפױא טצעזעגֿפױא ךיז
 | ;ןלײצרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא
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 ןיא טַאהעג רעטניוו ןרעווש ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא לָאמטסנעד ןבָאה רימ;

 םורַא גרעב יד טקעדעגוצ ןוא יינש ַא ןגָארטרעד וליֿפַא ךיז טָאה טלמונַא .םילשורי

 גנַאל טשינ עקַאט טָאה רע .םיֿפוצה-רה םעד טכיירגרעד וליֿפַא טָאה רע .םילשורי

 רעד רעכָא .טעיּפָאטעצ ןוז-חרזמ יד םיא טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,ןטלַאהעגנָא

 ןעגנוטסעֿפ עסַײװ טימ טלגנירעגמורַא ,ןגרָאמ ןעירֿפ ןיא םילשורי ןוֿפ קילבנָא

 ,גנורעקלעֿפַאב יד .קורדנַײא ןכעלסעגרַאֿפמוא ןַא רימ ףיוא טזָאלעגרעביא טָאה

 -גַײא יד .ןטילעג רעייז טָאה ,טלעק רעד וצ טײרבעגרָאֿפ ןעוועג טשינ זיא סָאװ

 ,ןטיורד ןיא דימּת ךיז ןעניֿפעג וצ טניואוועגוצ ןעוועג ןענַײז םילשורי ןוֿפ רעניואוו

 עכַײר יד .ןענוֿפעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ןיא טלקיוועג ןוא טליהעג ךיז ייז ןבָאה

 ןוא ןסַאג יד ןיא עמערָא יד רעבָא .ןעלטנַאמ ענעצליֿפ עמערַאװ טַאהעג ןבָאה

 ,סעטַאמש ןוא רעדיײלק-קַאז ענעסירעצ ןיא טלקיוועג ךיז ןבָאה רעצעלּפ יד ףיוא

 -גַיײרַא ךיז טלָאװעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,רעזַײה-טעבעג יד םורַא טלמַאזעג ךיז

 ערעייז טימ םייבר יד ןבָאה ףיוה-שדקמ:-תיב ןיא .ןעמערַאװאוצנָא ךיז ידּכ ,ןגירק

 -לעוו ,ּפעט-רעַײֿפ ַײב --- סודרוה ןוֿפ עקיליזַאב רעד ןיא טרעטיצעג םידימלּת

 םַײב ךיז ןעמערַאװ וצ ידּכ ,ןדנוצעגנָא ייז רַאֿפ ןבָאה רעבַײװ עמורֿפ עכ

 עטכַײל ערעייז ןיא ןוא ןזיוה ענעטנװַײל ערעייז ןיא ןבָאה םינהּכ יד .ןענרעל

 -כרודַא סיֿפ עסעוװרָאב טימ ןעגַײז ייז ןעוו ,טלעק ןוֿפ טרעטיצעג סעקינוט עסַײװ

 םילשורי .הדוֿבע רעייז ןָאט וצ לכיה םוצ ףיוה םענעֿפילשעג-ןייטש םעד ןֿפָאלעג

 רעד ןיא .טָאטש עקיאור קיסעמסנטלעהרַאֿפ ַא רעטניוו םעד ךרוד ןעוועג זיא

 טשינ ןענַײז םיֿבוט:םוי ןייק ןעו ,טַײצ חסּפ ןיב תוּכוס ןוֿפ הקסֿפה רעגנַאל

 רָאנ טרָאד ןענַײז סע .טָאטש ןיא ןזיװַאב ךיז סעקינלגר-ילוע קיצניװ ןבָאה ,ןַארַאֿפ

 ,רערעדורֿפױא ,טכענק ענעֿפָאלטנַא ,רעייגקידייל ,רערָאנש עלעיציֿפָא ןעוועג

 יד ,טָאטש ןיא ןרעדנַא םוצ ֿבוט-םוי ןייא ןוֿפ ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה עכלעוו

 טזָאלרַאֿפ ןבָאה תוחּפשמ עשינהּכ-סיורג יד ןוא עשיטַארקָאטסירַא יד ,טַײל עכַײר

 -- לָאט ןקינוז םעד ןיא ךיז טצישעג ןוא םישדח:רעטניוו יד רעביא טָאטש יד

 ךיז ןבָאה םייבר יד רָאנ .וחירי ןוֿפ רעדלעװ:-ןעמלַאּפ עמערַאװ קיבייא יד ןיא

 עטַײװ ןוא עטנעָאנ יד ןוֿפ םידימלּת ליֿפ ןוא ,םילשורי ןיא טרעמעג רעטניוװ ןיא

 ןעוועג ָאד ןענַײז סע ;סיֿפ ערעייז ַײב ןציז וצ ןיהַא ןעמוקעגנָא ןענַײז ןצניוװָארּפ

 -טיוא ךיז םילשורי ןייק טקישעג ייז ןבָאה ןרעטלע יד סָאװ ,רעזַײה עטוג ןוֿפ ןיז

 םינהּכ עגנוי ךיוא ןעוועג ;ץראל-ץוחמ ןצניוװָארּפ עטַײװ ןוֿפ וליֿפַא ,ןדליבוצ

 ןיא הדוֿבע יד ןענרעל וצ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,ץניוװָארּפ רעד ןוֿפ םייול ןוא

 סָאװ ,תוכשל עכעלדנעמוא עליֿפ יד ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה עלַא ייז .שדקמה:תיב

 ,םידימלּת יד טימ םייבר יד ַײב רעדָא ,שדקמה:תיב םעד םורַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה

 .ףיוה-שדקמ:תיב ןיא ּפעט-רעַײֿפ יד םורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 בָאה ךיא .םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז קינייװ רעייז רעטניוו םעד בָאה ךיא;|

 ןעוועג ןענַײז רימ .ןסוטַאליּפ ַײב ,עירָאזעצ ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טֿפָא רעייז

 -כרוד טלָאװעג ךיז טָאה ןסוטַאליּפ .טקעיָארּפ ןסיוועג ַא ןטעברַאוצסיוא ןעמונרָאֿפ
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 -תיב ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,תורצוא עכַײר יד וצ טירטוצ ַא ןבָאה סיוא

 םינומדק ןוֿפ טָאה םילשורי --- : ןַאלּפ ַאזַא ףיוא ןלַאֿפעג רע זיא --- ,ףיוה-שדקמה
 טזָאלעג טָאה המלש ךלמ רעד סָאװ ,תוכירב יד .טײהּפַאנק-רעסַאװ ןוֿפ ןטילעג ןָא
 ןרער ךרוד רעסַאװ סָאד ןעגנערבוצנַײרַא ףיוא ןורבח ןייק געוו ןֿפױא ןבָארג
 ןענידַאב וצ קידנגינעג טשינ ןוא טרעטלערַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,ןײרַא טָאטש ןיא
 -ַאב ןוא ןלעוװק רָאּפ יד .טָאטש-טּפיוה רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עקידנסקַאװ יד
 ,ןסוטַאליּפ .ּפַאנק ןוא םערָא ןעוועג ןענַײז --- חולש לכייט סָאד ךיוא יוװ ,ןענייס

 ןַײז ןזָאלוצרעביא טסולגרַאֿפ ךיז טָאה ,ץניװָארּפ ַא ןוֿפ ןַאמטּפיױה ןדעי יװ
 רע רעכלעוו רעביא ,ץניװָארּפ רעד ןיא תורוד עקידרעטעּפש יד רַאֿפ קנעדנָא
 ,רעױמ-רעסַאװ ַא ןעֶיצ וצ עעדיא ןַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע .טריגער טָאה
 ,ןסיורד ןטַײוװ ןוֿפ טָאטש רעקיטשרָאד:קיבײא רעד וצ רעסַאװ ןריֿפוצ לָאז סָאװ
 ירד ןוֿפ טלגנירעגמורַא ,ךיוה רעייז ןגעלעג זיא םילשורי סָאװ ,םעד רעביא
 סוטַאליּפ .ןריֿפוצכרוד רעווש רעייז ןעוועג טקעיארּפ םעד זיא ,ןלָאט טימ ןטַײז
 ןוֿפ תורצוא יד טימ טקעיָארּפ ןכעלטסָאק םעד ןריסנַאניֿפ וצ ןבילקעג ךיז טָאה
 טױרטרַאֿפנָא ןבָאה טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןדַיי יד ןכלעוו ןיא ,שדקמה'תיב
 ןליטש טלָאזעג סע ןבָאה םימותי ןוא תונמלא ןוֿפ תושורי יד .תונוידּפ ערעייז
 גנַאל ןוֿפ ןיוש ,ֿבגַא ,זיא שדקמה'תיב ןוֿפ דלָאג סָאד .סעיציבמַא סעסוטַאליּפ

 טָאה סוטַאליּפ .טשרוד-דלָאג ןַײז טציירעג טָאה ןוא ןגיוא ענַײז ןיא ןרָאד ַא ןעוועג
 ףיוא טנַאה ןַײז ןגײלוצֿפױרַא טייקכעלגעמ עטוג ַא ןעזעג טקעיָארּפ םעד טָא ןיא

 ,שדקמה:תיב ןוֿפ םוטכַײר ןשירַאדנעגעל םעד ףיוא ,תורצוא עלוֿפסינמיײהעג יד
 ךרוד ןעמָאנ ןַײז ןקיבײארַאֿפ וצ ךיוא יוו ,ןעור טזָאלעג טשינ םיא טָאה סָאװ
 "לייח ןוא לוסנָאקיָארּפ ןדעי ןוֿפ לַאעדיא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןרעוו-סיורג

 ףןעמוקנָא טשינ םיא סע טעװ טכַײל ױזַא זַא ,טסואוועג רעבָא טָאה רע .רעריֿפ
 טוג םעד רַאֿפ ךיז ןבָאה רימ ןוא -- ,דלַאװעג סיוױרג ַא ןכַאמ ןלעוו ךעלעדִיי יד
 ֿבשיימ ידּכ ,עירָאזעצ ןייק םיא וצ ןרָאװעג ןֿפורעג טֿפָא רעייז ןיב ךיא ,טײרבעגרָאֿפ
 "נַײא ןַײז ןוֿפ ןוא לודג ןהּכ ןוֿפ גנומיטשוצ יד ןעניוועג וצ ױזַא יו ךיז ןַײז וצ
  טֿפָא רעייז ךימ רע טָאה ךיוא .טקעיָארּפ-רעסַאװ םעד וצ החּפשמ רעכַײרסולֿפ
 עיטַארקָאטסירַא יד ואוו ,רעטרע עמערַאװ ערעדנַא ןיא ןוא וחירי ןייק טקישעג
 בָאה ךיא זַא ױזַא ,ןַאלּפ ןַײז רַאֿפ ןטעברַאַאב וצ ייז ידּכ ,ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה
 סָאװ ,ןעגנערברַאֿפ וצ םילשורי ןיא רעטניו םעד טַאהעג טייהנגעלעג קיניײװ
 ןַײז וצ ןרעג ױזַא ןעוועג טשינרָאג ןיב ךיא לַײװ ,ןלעֿפעג רעייז עקַאט רימ זיא
 ןַײמ בָאה ךיא ןוא ,םישדח:רעטניװ עיר יד ךרוד טּפיוהרעד ,םילשורי ןיא
 -עטרעג-ןעמלַאּפ עכַײר ןוא עטעֿפ יד ןיא ןסָאנעג רעסעב ןבעל ןוֿפ דײרֿפ עניילק
 עכלעוו ,עירָאזעצ ןוֿפ טָאטש-טרָאּפ רעלערוטלוק רעד ןיא רעדָא ,וחירי ןוֿפ רענ

 | | ,גערב-םי ןעמערַאװ םַײב ןגעלעג זיא

 רעטניוו םעד ןענוֿפעג ךיז לַײװ רעצרוק ַא ףיוא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא רָאנ;
 ,גנוטסעֿפ רעד רעטניה ןריצַאּפש ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיב ,אינָאטנַא רעד ןיא
 ,קרַאמ-ןסּפעש ןוֿפ גנַאגנַײרַא םַײב ןגעלעג זיא סָאװ ,רעיױט-ןסּפעש םעד ךרוד
 -ּפָא םַײב .קרַאמ-ןסּפעש ןוֿפ סױרַא רעטַײװ ןיב ןוא טעשזדנָאלברַאֿפ בָאה ךיא
 -עלעגּפָא םענעי ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,וצ לָאט םוצ ,גרַאב ןוֿפ גיינ

 ,"אדסח תיב, ןֿפור ןדִיי יד ןכלעוו ,הכירב רעד ַײב טרָא םענעזָאלרַאֿפ ,םענעג
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 ליֿפ ,ענעכָארבעג ,עדנילב .עמָאל -- .עקנַארק יד ףיוא ךיז ןטלַאה סע ואוו
 ,טַײל ענעגָאלשעג ,עקנַארק-קידעקעטשנָא ערעדנַא ןוא עקיצערק-קיטכעדרַאֿפ
 ןבָאה ייז .ןזױרבֿפױא טעוו הכירב רעד ןוֿפ רעסַאװ סָאד זיב ּפָא ןטרַאװ סָאװ
 יד ףיוא טמערוטש ןוא הכירב רעד ןיא ּפָארַא טרעדינ ךאלמ ַא זַא ,טביולגעג

 רעד ,ןלעװ טימ טגָאלש ךַײט רעד תעשב רעטנוא ךיז טקוט סע רעוװ ןוא ,ןלעוו
 ןוא רעירֿפ ןוֿפ ךָאנ טרָא ןכעלמייהמוא םעד טנעקעג בָאה ךיא ,טלייהעג טרעוו
 עכלעוו ,עקנַארק יד ןוֿפ קנַאטשעג םעד רעביא ןדַײמוצסיוא םיא טימעג ךיז
 ןקיטָאלב םעד ןיא רעבַײל עטלױֿפרַאֿפ-בלַאה ערעייז טימ טעשטּפערדעג ןבָאה
 זיא רעסַאװ סָאד ןעוו ,הכירב רעד ןוֿפ ןדָאב ןֿפױא טצעזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ּפמוז
 "עצ ערעייז טימ םערעוו יו טעיורעג ָאד ךיז ןבָאה עקנַארק יד .ןעוועג קיאור
 עקידרעטייא ענעֿפָא יד טימ םירֿבא עטרעדילגעגסיוא .ענעזָאלעגּפָא ,ענעכָארב
 ןוֿפ יו ,סנטַײװ רעד ןוֿפ קנַאטשעג ַא ןגָארטעג ךיז טָאה ייז ןוֿפ ליֿפ ןוֿפ .תוּכמ

 .ןעוועג טרָאד זיא עקנַארק ןוֿפ קרַאמרָאי רעקידנעטש ַא .םירגּפ עקידנרעגלַאװמורַא
 ,רעטערב-גיל ףיוא ןּפעלש וצ טכַארבעג עטנעָאנ עטמיילעג ערעייז ןבָאה םיֿבורק
 ןוא ַײרעגירק ַא ןוא .םידגב עקיטכעדרַאֿפ טימ טקעדעגוצ רעדילג עטלױֿפרַאֿפ יד
 ' ,צקנַארק יד ןשיווצ יא ,עטנוזעג יד ןשיווצ יא ןעוועג טרָאד זיא ירעגעלשעג
 ךיז טֿפמעקעגסיוא םירֿבא עטלױֿפרַאֿפ ,עקידנלַאֿפּפָא ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו
 ,ןלעװ יד ןגָאלש ןביױהנָא ןלעװ סע ןעוו ,הכירב רעד וצ רעטנענ סָאװ ץַאלּפ ַא

 טשינ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,יד .עטָאלב רעד ןיא ןכירקוצנַײרַא רעִירֿפ סָאװ ידּכ
 טימ ןָאטעג סָאד ןבָאה ,םירבא ערעייז טימ ףמַאק םעד ןיא ןצונַאב ךיז טנָאקעג
 לַײװ ,עקנַארק יד ןשיװצ ןכָארבעגסױא קינַאּפ ַא טָאה לָאמ טֿפָא .ןעגנוצ ערעייז
 ַא רעדָא ,ייז ןשיווצ ןגָארקעגנַײרַא ךיז טָאה ערוצמ ַא זַא ,ןעוועג דשוח ןבָאה ייז
 ןבילבעג לכש םַײב ןענַײז סָאװ ,יד ןכלעוו ,חור ןטכעלש ַא ןוֿפ רענעסעזַאב
 סָאד ,טרָא ךעלײרֿפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,ןיינ ,ןבַײרטרַאֿפ טלָאװעג ןבָאה
 ןצכערק סָאד ,ענעגָאלשעג יד ןוֿפ ןרעמָאי סָאד ,עקנַארק רַאֿפ הכירב רעד ןוֿפ טרָא
 ,ענעסעזַאב יד ןוֿפ ןעקעמ ןוא ןעשטוָאימ םעד טימ טשימעגסיוא ,עכַאװש יד ןוֿפ

 ,טרָא סָאד ןטימעגסיוא טָאה ןעמ ןוא טַײװ ןלַײמ ףיוא ךשוח ַא טגָאיעגנָא טָאה
 ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא .רעמוז ןיא טריסַאּפ ץלַא טָאה סָאד רעבָא
 ןוֿפ טכיש רעקיצומש ַא טימ טקעדַאב טגיל דרע יד ןעוו ,רעטניוו זיא טציא זַא
 רעד םורַא עטָאלב יד וליֿפַא ןעוו ,יוט םענערױרֿפעגניײא ןוא יינש םענעזָאלעצ-

 ךיז ןלָאז ,טלעק ןוֿפ רעטָאלב רעטנקירטרַאֿפ ַא יו טעװעטרַאהרַאֿפ זיא הכירב
 ךיז ךיא בָאה םיוק רָאנ .עקנַארק ןעניֿפעג רעסַאװ ןקידנעקניטש םעד םורַא
 רעבָא .םערָאיל ןסיורג ַא טרעהרעד סנטַײװ רעד ןוֿפ ןיוש ךיא בָאה ,טרעטנענרעד
 עקידגָאטייװ יד ןוֿפ ףיוא טייג סָאװ ,לָאמ סעדעי יו ןעוועג טשינ זיא םערַאיל רעד
 ןדלַאװעג-קינַאּפ ןעוועג עקַאט סע ןענַײז לָאמ סָאד .עקנַארק יד ןוֿפ ןעיירשעג
 טימ ,ןֿפור:דײרֿפ טימ טשימעגסיוא ןעוועג ןענַײז ןדלַאװעג-קינַאּפ יד ןוא
 ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןסיוו וצ ןעוועג קירעגַײנ ןיב ךיא .ןעיירשעגסיוא-הנעשוה

 ,טגערעגֿפױא ױזַא ,טרעדורעגֿפױא ױזַא טנַײה ןענַײז ייז סָאװ ,עקנַארק יד ןשיווצ
 יבר ַא ןעװעג עקַאט סע ןיא ױזַא ,טלעטשעגרָאֿפ סע ךיז בָאה ךיא יװ ןוא
 ךרוד טלייהעג ייז ןוֿפ םענייא טָאה ןוא עקנַארק יד ןשיװצ ןזיװַאב : ךיז טָאה
 זיא םילשורי ןיא .דנַאל םעד ןיא ןעוועג טשינ סעַײנ ןייק זיא סָאד .רעדנואוו ַא
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 ןוא ,ןעוועג סעַײנ ַא ָאי זיא סע סָאװ .גָאט ןדעי םיסנ וצ ןעוועג טניואוועג ןעמ
 טכַאמעג טָאה סנ רעד סָאװ ,קורדנַײא רעד זיא ,טשַאררעביא ךימ טָאה סע סָאװ

 יד ןוֿפ ןזַאטסקע יד וצ ןעוועג טניואוועג ןיוש ךָאד ןיב ךיא .עקנַארק יד ףיוא

 -ץזיב ןיא ןעזעגנָא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,סענעצס עשיטסַאיזוטנע יד וצ ןוא ןסַאמ
 -טיױרַא טָאה ןיבר ןוֿפ רעדנואוו רעד סָאװ ,גנורעטסַײגַאב ַאזַא רָאנ ,ףיוח-שדקמה
 ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק יד יײס .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה -- ,ןֿפורעג
 ןסיורד ןיא ןענַײז עכלעוו ,יד ַײס ,עטָאלב רעטלַאק רעד ןיא טקעטשעג רעבַײל
 "עגסיוא ערעייז ףיוא ןענַאטשעג יז ןענַײז עלַא -- ,ןגעלעג הכירב רעד םורַא
 ןבָאה רעמינּפ עכיילב ערעייז טימ ןוא ,רעדילג עטמיילעג טיײהקנַארק ןוֿפ ,עטמירק
 -עג ןבָאה ייז .ייז ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ זיא סָאװ ,רוגיֿפ רעסַײװ רעד טקוקעגכָאנ ייז
 ,םיא ךָאנ טקערטשעגסיוא טנעה יד ןטלַאהעג רָאנ ,ןגיווש

 -נגעקטנַא ןעמוקעג רימ זיא סָאװ ,םענייא ַײב ךיא גערֿפ --- ?סע זיא רעוו --
 ןטרַאדעגסיױא םעד טָאה ןוא ,ןקעטש ַא ףיוא טנעלעגנָא ,סוֿפ ןייא ףיוא ןעקניהוצ
 .ךיז ךָאנ טּפעלשעג סוֿפ

 טלײצרַאֿפ -- ,ןעשעג סע זיא -- טגָאזעגסױרַא רע טָאה רָאנ טרָאװ ןייא ---
 "ןרָאי .ןטלַא ןטלּפירקרַאֿפ םעד טָא טסעז וד -- .םזַאיזוטנע טימ עקילַאק רעד רימ
 טלױֿפעג ןיוש םיא טָאה שיײלֿפ סָאד .רעגעלעג ןַײז ףיוא ןגעלעג רע זיא גנַאל

 ןַײז ןוֿפ ןעמענּפָארַא םיא לָאז ןעמ ,ןטעבעג ךיז טָאה רע ,רענייב ענַײז ףיוא
 ךיז טָאה רענייק רעבָא ,הכירב רעד ןיא ןצעזנַײרַא ןוא רעגעלעג ןטלױֿפרַאֿפ
 טשינרָאג ןיוש טעװ םיא זַא ,טניימעג טָאה ןעמ .ןצכערק ענַײז וצ טרעהעגוצ טשינ
 ןעמוקעגנָא יבר ַא זיא גנילצולּפ .טיוט רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .,ןֿפלעה
 יד טימ טלמרומעג ןוא םיא וצ טנעה ענַײז ןבױהעגֿפױא טָאה רעקנַארק רעד
 רעשירעלעֿפַאב ַא טימ םיא וצ טגָאזעג ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה יבר רעד .ןּפיל
 יו ןוא ."ריד ףיוא טעב סָאד םענ ןוא רעגעלעג ןַײד ןוֿפ ףיוא ךיד ביוה? : םיטש
 טשינ הכירב רעד ןיא םיא וליֿפַא .ןָאטעג רע טָאה ױזַא ןלױֿפַאב םיא טָאה יבר רעד

 רע טלָאװ ,יוא .ןעשעג סע זיא ץילב ַא יװ ,ליומ ןזיולב ןטימ רָאנ טצעזעגנַײרַא
 !ןָאטעג סָאד רימ וצ

 -ייז רעקלעֿפ ערעדנַא יד ַײב ךיוא .טַײל ערעַײא ,קלָאֿפ קידריווקרעמ ַא;
 וצ תוחוּכ עשיגַאמ ןציזַאב עכלעוו ,טַײל עטריטלַאזקע ,רעכַאמ -ףושיּכ ָאד ןענ

 עטכעלש ןקיאורַאב וצ ,ןטײהקנַארק ןעַײרשוצּפָא ,תוחור עטכעלש ןרעװשַאב
 ןכַאמ ץנַאג עטלּפירקרַאֿפ יז ןענָאק ןגיוא ערעייז ןוֿפ קילב ןטימ .רעטימעג
 -נַאסקעלַא .רעטּפיגע יד ַײב ,רעײדלַאכ יד ַײב ןעזעגנָא סָאד ךיז ךיא בָאה קיניײװ
 לָאמניײק טָאה רענייק רעבָא ,ייז טימ לוֿפ ןענַײז רוצ ןוא ןולקשא ,עיכָאיטנַא ,עירד
 גנוקידָאנגַאב עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא יו ןעמונעגנָא טשינ ַײרעכַאמ-ףושיּכ יד
 -ָארּפ ַאזַא ןעוועג זיא ַײרעכַאמ-ףושיּכ יד .סנ ַא רַאֿפ סָאד ןגירשרַאֿפ טשינ ,טָאג ןוֿפ
 תועימק טָאה סָאװ ,רעבַיײרש רעד יוװ ,רעריזירֿפ רעד ,ןַאמידָאב רעד יו ,עיסעֿפ
 יד ןטלַאהעג סנטַײװ רעד ןוֿפ ןבָאה עכלעוו -- ,טצירקעגסיוא רעדָא ןבירשעג
 ץנַאג ַאזַא ןעשעג לָאמַא זיא רעמָאט ,ךעלעדִיי ,ךַײא יב רָאנ .רעטסַײג עטכעלש
 רעד ןוֿפ גנורעדנע ןַא יװ טרעלקרעד דלַאב סע ריא טָאה ,ךַאז עכעלטנייוועג
 רעייז טָארַאב ףיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רעטעג יד ןוֿפ ןכייצ ַא יו ,רוטַאנ
 ןבָאה ,ןקיטיונ םעלַא טימ טלעוו יד ןגרָאזַאב וצ גנוקיטֿפעשַאב עכעלגעטיגָאט
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 רעקיוה ןַײז ןוא ןָאט וצ הֿבוט ַא ךַײא ןוֿפ םענייא ידּכ ,םיכרד ערעייז ןוֿפ טגײנעגּפָא
 יגעוו ןשילרעטסיוא ןַא ךרוד ןכַאמ וצ ץנַאג םירֿבא ענעכָארבעצ ענַײז ,ןכַיײלגוצסיױוא
 ײשַאב ןייק ,ןֿפורוצסיױא טָאג ןוֿפ חילש ַא רַאֿפ םעד ךרוד ןיבר ַא ןרעַײא ידּכ
 .ךעלעדִיי ריא ,ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ריא טנעז המוא ענעד

 ןוֿפ ןיבר םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןעזעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,בָאה ךיא;
 ךיא ןיב םורַא טַײצ ַא ןיא .ךיוא ןעוועג העוט טשינ ךיז בָאה ךיא ןוא ,םוחנ-רֿפּכ
 ןטלַא רעזדנוא -- ?ךיא עז ןעמעוו -- ןוא לסעג-שדקמ-תיב סָאד ןעגנַאגעגכרוד
 -= ,טרַאדעגסיוא ןוא ןגיוצעגסיוא רעמ ךָאנ רָאנ ,טַאלַאכ ןסַײװ ןיא יבר ןטנַאקַאב
 טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,טַײצ רעד ךרוד זיא רע .טעלעקס ַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ
 למיה ןיא ןעגנורּפשעגֿפױרַא רוגיֿפ ןַײז טימ זיא רע ,ןסקַאװעג רעכעה ךָאנ ,ןעזעג
 -עגנייא סעּפע טָאה ןוא רעקיטַאנַאֿפ ןוֿפ זַײרק ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע .,ןַײרַא
 -עג םעד רעטנוא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא ,ייז טימ טהנעט
 -רעניא רעד ףיוא ןעגנָאהעג זיא עכלעוו ,עשינ רעקידנצרַאטשסױרַא ןַא ןוֿפ סמיז
 םעד םורַא לדער םעד ןיא .רָאֿפ טמוק ָאד סָאװ ,ןעזעגוצ בָאה ןוא ,רעיומ רעכעל
 טוחנ-רֿפּכ ןיא טלמונַא יו ,ףיוה-שדקמה:תיב ןיא ,ָאד ךיא בָאה ןיבר ןסַײװ ,ןכיוה
 ףיוא ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,רעגערט-רעסַאוװ --- ,קלָאֿפ עכַאֿפנײא סָאד טקרעמַאב

 עניר ַא ךרוד זיא סָאװ ,לַאװק םעד סיוא רעסַאװ טימ ןעלגָאל סעציײלּפ ערעייז
 ןענַײז עכלעוו ,סהכאלמ-ילעב ;ףיוה-שדקמה:תיב ןכעלרעניא ןוֿפ ןסָאלֿפעגסױרַא
 ןיא טַאהעג טָאה ךַאֿפ רעדעי סָאװ ,רעצעלּפ ,סעזרעב ערעייז ףיוא ןענַאטשעג
 ,"םיאנק, יד ןֿפורעג ייז ןבָאה רימ יו רעדָא ,רעייגקידייל ךס ַא ;ףיוה שדקמה-תיב
 םוצ ֿבוטיםוי ןייא ןוֿפ םילשורי ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעלילג יד

 ןוֿפ טריטורקער ךיז ןבָאה ייז ,טַײל יד טימ טלמיוועג טָאה םילשורי ,ָא .ןרעדנַא

 גנודיילק רעייז טימ טנעקרעד ייז בָאה ךיא .ןדנַאטשֿפױא ןיא רעמענלײטנָא עלַא
 ןליֿפַא םערָאװ ,ןֿפורעג ייז ןעמ טָאה --- ?טַײל-טעקַאנ עשלילג יד; ,גנוטלַאה ןוא
 לייט ,רעדײלק-קַאז ענעסירעצ ערעייז ןיא ןֿפָאלעגמורַא ייז ןענַײז רעטניוו ןיא

 ןייק טרַאעג טשינ ייז טָאה סע ,דנַאש רעייז ןקעדַאב וצ ןעלטרַאג טימ רָאנ יז ןוֿפ
 ערעייז טצענעגכרודַא ןוא טקיטניװעגכרודַא ןבָאה עכלעוו ,ןגער ןייק ןוא טלעק
 ערעייז רעביא סענעטלָאק-ןקָאל עטעשָאלּפעצ יד טימ .רעבַײל עטקעדעגֿפױא
 טשינ טָאה רע .ןיבר ןסַײװ ןכיוה םעד טלגנירעגמורַא יז ןבָאה ,סנקור ענעזנַארב
 סָאװ ,טלײצרַאֿפ סעּפע רָאנ ,טֿפירש יד טשטַײטעגסױא טשינ ,ייז טימ טנרעלעג
 בָאה ךיא זַא ,תועד-יקולח ַאזַא ,ייז ןשיווצ גנורעדורֿפױא ַאזַא ןֿפורעגסױרַא טָאה
 ,ןעשעג ױזַא עקַאט זיא סע ןוא .געלשעג ַא וצ ןעמוק דלַאב טעװ סע זַא ,טניימעג
 "נָא ןבָאה ,טגָאזעג טָאה יבר רעד סָאװ ,ןלעֿפעג טשינ זיא סע עכלעוו ,טַײל לייט
 | -רַאֿפ יאדוװַא טָאה ייז ןוֿפ רענייא .ןבירטעג קזוח ןוא םיא סיוא ןכַאל וצ ןביוהעג

 -ָארּפ םעד טימ ןבָאה סַאּפש ןעמוקעג זיא רע רעדָא ,עּפווג רעד ןיא טעשזדנָאלב
 טציא זיב זיא רָאנ ,עּפורג רעד וצ טרעהעג טשינ טָאה רע םערָאװ ,ןיבר ןלעיצניוו
 ךיא בָאה ,גנודיילק ןַײז ןיא ןוא ןעזסיוא ןַײז ןיא .ןענַאטשעג סנטַײװ רעד ןוֿפ
 -סירַא רעשיקודצ רעד וצ ,סַאלק ןטריגעליוװירּפ ַא וצ טרעהעג רע זַא ,טנעקרעד
 רעביא טלקיוועג ,לטרַאג ןטברָאֿפעג טלצניקעג ַא ןגָארטעג טָאה רע .עיטַארקָאט
 ייז ןוא ינק ענַײז וצ זיב טכיירגרעד טָאה לטרַאג רעד .לטנַאמ םענעלָאװ ןַײז
 -עג ךיז טָאה זנַארֿפ רעטרילָאק ךַײר ַא .טירט ענַײז קידנעמעה ,ןגיוצעגנעמַאזוצ
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 ,עקילייצמוא ןיא טמעקרַאֿפ ןעוועג ןענַײז רָאה ענַײז .סיֿפ ענַײז ןשיװצ טרעטנָאלּפ

 סע .דרָאב ןַײז ךיוא ױזַא ,ליטס ןשיאיײדלַאכ םעד טיול ,ןטכעלֿפעג-ןקָאל עניד

 .ןקַאמשעג עטעֿפ ןוא ןעמוֿפרעּפ ןוֿפ ףמַאד רערעווש ַא םיא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה

 עטײרּפשרַאֿפ ןוא רעלַײמ ענעֿפָא טימ ןבָאה רעלילג עטעקַאנ-טלַאה עמערָא יד

 ןוֿפ טֿפמעדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןכורעג-ליואוו יד ךיז ןיא ןעמונעגנַײרַא סערדזָאנ

 יװ ,קנעדעג ךיא .ןלייא טימ טיימשַאב טעֿפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעּפרעק ןַײז

 "סיוא סנקעטש ערעייז טימ ןבָאה ,טײלגַאב םיא ןבָאה עכלעוו ,טכענק ייווצ ענַײז

 ןבָאה סָאװ ,רעבַײל עטעקַאנ ןוֿפ טנַאװ רעד ןשיווצ םיא רַאֿפ געוו ַא ןגָאלשעג

 ןוא ןעייר ערעייז ןטלָאּפשעג עקַאט ןבָאה עמערָא יד ,ןיבר םעד טלגנירעגמורַא

 רעד טָאה ,ןיבר ןוֿפ םינּפ םעד רַאֿפ ןעמוקעגנָא זיא רע זַא .טזָאלעגכרודַא םיא

 טָאה ןוא טנַאה עטדײלקַאב ןעגניר טימ ןַײז טקערטשעגסיוא יקודצ רעטצוּפעגסיױוא

 םערָאװ ,סעשימָאק רעייז סעּפע ןַײז טזומעג טָאה סע .טגערֿפעג סעּפע ןיבר םעד

 יד ייז ךָאנ ןוא רעניד עקידנטיײלגַאב ענַײז ןבָאה ,ןענעֿפנח וצ ןכַײר םעד ידּכ

 טקוקעג טשינ ,יבר רעד .סעמזַאּפסיךַאל ןיא ןכָארבעגסיױא ןסָאמ עקידנעײטשמורַא
 טָאה יקודצ רעטצוּפעגסיוא רעד רעבָא ,טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה ,ןכָאל םעד ףיוא

 רעקידנריֿפמואירט ַא טימ זיא ןוא רעֿפטנע סניבר םוצ טרעהעגוצ טשינ ןיוש ךיז

 ,געוו ןַײז רעטַײװ ןיבד ןטגיזַאב םעד ןוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא ענימ
 סע זַא ,טקרעמַאב גנילצולּפ ךיא בָאה םוחנירֿפּכ ןוֿפ ןיבר םעד רעטניה,

 ,קורדנַײא ַאזַא רימ ףיוא טכַאמעג קילבנָא ןטשרע ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,רעוו טייטש
 םעד רעטניה .ןוֿפרעד ןעַײרֿפַאב ךיז טנָאקעג טשינ גנַאל ןיוש ךָאנרעד בָאה ךיא זַא
 ןֿפורנָא רָאנ םיא ןָאק ןעמ ביוא ,שטנעמ רעשילרעטסיוא ןַא ןענַאטשעג זיא ןיבר
 ַא ןוֿפ םינּפ ַא טימ ,יבר רעד יװ ױזַא טעמּכ ,רעכיוה ַא :שטנעמ ןעמָאנ םַײב
 ,דיילק-קַאז ַא טימ ןעגנָאהַאב ,טעלעקס ןטיוט ַא ןוֿפ ךעלבעטשכוב רעדָא ,ןטיוט
 טיוה יד רעבָא ,ןגיוצעגרעביא ןעוועג טיוה טימ ,תמא ,זיא ּפָאק-ןטעלעקס ןַײז
 -רַאֿפ יולב-קישַא ןעוועג זיא רָאנ ,רילָאק עכעלשטנעמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ריא ןוֿפ זיא טֿפַאז תויח סָאד סָאװ ,טיוה יד יו ,טלקנוט
 ַײב יװ ,רעכעל-ןגיוא עקידייל טָאטשנַא .ׁשַא ףיוא טיוט ןוֿפ טנערברַאֿפ ןוא

 -טיוט ,עטזײלגרַאֿפ טקעטשעג רעכעל ענַײז ןיא ןבָאה ,טעלעקס ןרעדנַא ןדעי
 רעד ןיא .ןכָארקעגסיוא ןעוועג ןענַײז ּפָאק ןוֿפ רָאה יד .ןעלּפַא-ןגיוא עקידנרַאטש
 טקוקעגסיוא טָאה סָאװ ,עניסיל רעקישַא-יולב רענעלָאװשעגנָא רעסיווג ,רעקידייל
 ןבעל ןדעי ןָא ,עטַאמ ,ענלצנייא טּפעלקעג ןבָאה ,ּפָאט ַא ןוֿפ לצרעטש סָאד יו

 -סיוא ,םעניד ןַײז רעביא ןלַאֿפעג ןענַײז עכלעוו ,ןקָאל-רָאה עטנטלָאקעגֿפױנוצ
 ףיוא יו םיא ַײב ןסעזעג עקַאט זיא ּפָאק רעד -- ,זדלַאה ןקידרענייב ,ןטזיילבעג
 ,ןַאמ םעד ןיא ןעוועג זיא עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא .ןגױצעגֿפױא טָארד םעניד ַא
 -נייא םעד ןֿפורעגסױרַא ןעגנוגעװַאב ענַײז ןבָאה ןעזסיוא ןַײז ןוֿפ ךָאנ רעמ סָאװ
 ןעגנַאגעגכָאנ זיא רע ,ןיבר ןַײז רעטניה עקַאט ןענַאטשעג זיא רע .טיוט ןוֿפ קורד
 ,גנַאג ןַײז ,טנעה ענַײז ןוֿפ ןעגנוגעוװַאב יד ,טירט ענַײז רָאנ ,טָארט ןדעי םיא ךָאנ
 -שטנעמ ןייק טלָאװ רוגיֿפ יד יו ,קורדגַײא ןכעלריטַאנמוא ַאזַא טכַאמעג טָאה ץלַא
 עריא סיוא יז טריֿפ חוּכ םעד טָא טימ סָאװ ,ןסעזַאב טשינ ךיז ןיא ןבעל ךעל
 רעקידמלוג טימ ךיז יז טגעװַאב ,םזינַאכעמ ןדמערֿפ ַא ןוֿפ ןבירטעג רָאנ סעיצקנוֿפ
 רעבָא ,עניילק יד .קנַאדעג ןוא ןליוו רעדנַא ןַא ןוֿפ ןלױֿפַאב ,טייקיטליגכַײלג
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 -ַאב עריא ןוֿפ ריֿפסיוא םַײב ןעזעגנָא טלוב טָאה ןעמ סָאװ ,הקסֿפה עקיטנעק
 טשינ טײטשַאב רוגיֿפ יד זַא ,קורדנַײא םעד טקרַאטשעג רעמ ךָאנ טָאה ,ןעגנוגעוו
 -לוקסומ וצ ןדנובעגנָא ,רעדילג עטיוט סיוא רָאנ ,טולב ןוא שיײלֿפ קידעבעל ןוֿפ

 ,םזינַאכעמ ןקידנעייטשרעסיוא ןַא ןוֿפ ןבירטעגנָא ןרעו עכלעוו ,ןרעדָא עקיד
 רימ זיא יז ,רוגיֿפ רעקידנענַײשרעד-דמערֿפ רעד טימ טריסערעטניא ךיז בָאה ךיא
 ןעוועג זיא-סע-ואוו טלמונַא ןיוש יז טלָאװ ךיא יוװ ,טנַאקַאב ןעמוקעגרָאֿפ ךיוא

 ;זיירק ןַײז ןוֿפ ןדִיי ןקידנעייטש-טנעָאנ ַא ַײב טגערֿפעג בָאה ךיא ןוא .ןעזעג

 ?רוגיֿפ יד זיא רעוו --
 ןוֿפ רעדורב רעד ,רזעילא ךָאד זיא סָאד ?זיא סָאד רעוװ ,טשינ טסייוו ריא --

 ,םירמ ןוא אתרמ
 סָאװרַאֿפ ! םיא ךיא ןעק סיוועג ?םירמ ןוא אתרמ ןוֿפ רעדורב רעד ?רזעילא --

 -- ןיבר םעד רעטניה טייטש סָאװ ,רעטיוט ַא ךָאד זיא סָאד ?סיוא ױזַא רע טעז
 ,ךיז ךיא רעדנואוו

 ןוא טקעװעגֿפױא טיוט ןוֿפ םיא טָאה יבר רעד .רעטיוט ַא רע זיא סיוועג ---
 .טכַאמעג קידעבעל קירוצ

 ?טקעװעגֿפױא טיוט ןוֿפ ---
 טלמונַא בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמנגנוי םעד ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה סיוועג;

 -ֿפיױא לָאמַא יז בָאה ךיא ןעוו ,ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ זיוה ןיא ,ןמש-תג ןיא ןעזעג
 עטמַאזגנַאלרַאֿפ ענַײז טימ ןַאמרעגנוי רעד טָאה טלָאמעד ןיוש ,ןנח טימ טכוזעג
 ,ןקידמערֿפּפָא ןַא זדנוא ףיוא טכַאמעג םינּפ ןטיבעג-קיצלָאה ןַײז ןיא ןעגנוגעווַאב
 םיא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמטסנעד ןיוש זַא ,קנעדעג ךיא .קורדנַײא ןקידעקערשּפָא
 קילב םעד טימ זדנוא ףיוא קידנקוק ,ןגיוא עווִיַאנ-קיבױלג ענַײז טימ ןייטש ןעזעג
 ,ןגיוא יד טימ טדער סָאװ ,המהב רעמוטש רעדנַא ןַא ןוֿפ רעדָא בלַאק גנוי ַא ןוֿפ
 לָאמטסנעד ןיוש .לַאמרָאנ טשינ זיא ןַאמרעגנוי רעד זַא ,טכַארטעג רימ ךיא בָאה
 -- .,סיוועג .טלעוו רעד ןוֿפ טשינ שטנעמ ַא יו קורדנַײא ןַא טכַאמעג רע טָאה
 ַאזַא טימ ןעמ ןָאק -- ,ןעזרעד טציא םיא בָאה ךיא ןעוו ,טכַארטעג רימ ךיא בָאה
 -סימ ַאזַא ןוֿפ וצרעד ךָאנ ,רעגניֿפ יד ןיא גייט יו זיא רע .ןָאט ץלַא ןַאמנעגנוי
 -עגיליֿפ רעד ןעוועג זיא סע יו ,טייקכעלנעזרעפ רעכעלדנעטשרַאֿפמוא ,רעשיט
 רשֿפא -- ,טכַארטעג רימ ךיא בָאה --- ,סייוו רעוו .םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ יבר רעטמיר
 ןוֿפ תודוס-דוסב ןעמונעגרעביא ,סֿפושּכ עמייהעג עכלעזַא םייבר ערעייז ןציזַאב
 רשֿפא ?טָאג ןוֿפ טנַײרֿפ יד ןַײז טלָאזעג ןבָאה עכלעוו ,תוֿבא עשיטסימ ערעייז
 ןוֿפ ,גנוֿפַאלקשרַאֿפ-םירצמ ןוֿפ טכַארבעג ,ןטּפעצער עמייהעג עכלעזַא ייז ןציזַאב
 קידעבעל ןענָאק ייז עכלעוו טיול ,ןטּפעצער -- ,ןעמוק ייז ןענַאװ ןוֿפ ,רבדמ
 -עג בָאה ךיא תעשב זַא ,ןַײז הדומ זומ ךיא ?רבק ןוֿפ ןקעװֿפױא ייז ,עטיוט ןכַאמ
 סנ םעד .טביולגעג טונימ ַא סע ךיא בָאה ,רזעילא םעד טָא ףיוא טציא טקוק
 .ןענעקיײלוצּפָא רעמ ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ,םוידעמ םעד ןיא ןעזעגנָא ןעמ טָאה
 רעד ַײב וליֿפַא ,רעזַײה רעמילשורי עקינייא ןיא זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא
 זיא ,ױזַא ביוא .םעד ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ,עיטַארקָאטסירַא רעטרעלקעגֿפױא
 סָאװ ,ןַאמ ַא !טקעװעגֿפױא טוט ןוֿפ !ליֿפ וצ ןיוש זיא סָאד ,ןיינ ,רַאֿפעג ַא ךָאד
 וצרעד ךָאנ ,הכולמ רעדעי רַאֿפ ךעלרעֿפעג זיא ,ןכַאמ קידעבעל קירוצ עטיוט ןָאק
 ,הדוהי ךיז טימ רָאֿפ טלעטש סע יװ ,דנַאל ןשירעדורֿפױא ,ןקיאורמוא אזַא רַאֿפ
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 ןטסטלע ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טנװָא ןַא;
 ןגעוו דלעֿפ סָאד ןריבורּפסיױא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,רעדניק ענַײז ןוא ןנח לודג ןהּכ
 בָאה ךיא .טנַאלּפעג טָאה סוטַאליּפ סָאװ ,רעיױמ-רעסַאװ רעד ןוֿפ טקעיארּפ םעד
 יד ַײב ןריֿפוצכרודַא טעברַא לקיטש רעווש רעייז ַא ןַײז טעו סע זַא ,טסואוועג
 ףיוא רָאנ ;רצוא-סקלָאֿפ םעד ןרירנָא ןלָאז ייז זַא ,שדקמה-תיב ןוֿפ ןטעטירָאטיױא
 ןוֿפ דלָאג סָאד טֿפערטַאבנָא סָאװ .טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה דנַאטשרעדיוװ ַאזַא
 ןעמ רָאט סָאד ןוא --- קיליײה, :העד ןייא ןיא ןעוועג עלַא ןענַײז ,שדקמה:-תיב
 סָאװ .ןענַאטשרַאֿפנַײא ןעוועג זיא סוליֿפָאעט טנַײרֿפ ןַײמ וליֿפַא "!ןרירנָא טשינ
 ,ןנח ,ןוז ןטסגנִיי םעד ףיוא ןעוועג זיא ,טרעדנואוועג ןטסרעמ םוצ ךימ טָאה סע
 ןיא ןביולג ןקרַאטש ַא .שינעדנעטשרַאֿפ ןעניֿפעג וצ טרַאװרעד ךיא בָאה םיא ַײב
 -- ,סעיצוטיטסניא ערעזדנוא וצ גנורערַאֿפ ןוא עביל ,עיצַאזיליוװיצ רעזדנוא
 ,עציטש ןייק ןעמוקַאב טשינ ךיא בָאה םיא ןוֿפ ךיוא רעבָא .קילב ןשינעמסטַאטש
 עצנַאג סָאד סָאװ ,יורטוצ םעד ןבָארגרעטנוא טעװ ןעמ !ןגעמרַאֿפ-סקלָאֿפ, --
 תונמלַא ןוֿפ טלעג סָאד ןרירנָא טעוװ ןעמ ןעוו ,שדקמה-תיב םוצ טָאה םוטנדִיי-טלעו
 םעד ףיוא יװ ,שדקמה:תיב םעד ףיוא ןקוק ןרעהֿפױא טעװ ןעמ .םימותי ןוא
 ןצנַאג םַײב טקילײהרַאֿפ זיא סָאװ ,טקנופלטימ ןשידַיי ןכעלרירַאבמוא ,ןקיצנייא
 ,טנעמַאדנוֿפ ןצנַאג םעד ןבָארגרעטנוא ,הלילח ,ןעמ ןָאק טַאט ַאזַא טימ ,ןיינ ,קלָאֿפ
 יד ,ןינע רעקיטכיוװ ַא סע זיא סיוועג .טײטשַאב הכולמ עשידִיי יד ןכלעוו ףיוא
 זומ וצרעד רעטלעג יד רָאנ ,ןריֿפסיױא ןַאלּפ םעד ףרַאדַאב ןעמ .טנַאװ-רעסַאװ
 לוסנָאקדָארּפ רעד .ןֿפלעהוצ זומ םיור .ןרעַײטש עטרעסערגרַאֿפ ךרוד ןֿפַאש ןעמ
 -תיב ןוֿפ רצוא רעד רעבָא ,תוכלמ םוצ ןדנעוו ךיז םעד ןגעוו זומ עיכָאיטנַא ןיא
 ?טרירַאבמוא ןבנילב זומ שדקמה

 -תונשקע ,עקימיטשנלנא סָאד זַא ,ןַײז וצ דשוח ךַאזרוא ןַא טַאהעג בָאה ךיא;
 סָאװ ,רצוא שדקמהתיב ןוֿפ טײקכעלרירַאבמוא רעד עגונב ךיז ןטלַאהרַאֿפ עקיד
 טשינ זַא ,הביס רעדנַא ןַא טַאהעג טָאה ,ןדיי ַײב ןעײטרַאּפ עלַא טקינײארַאֿפ טָאה
 סע רָאנ ,ָאד ךיז טלדנַאה שדקמה-תיב םוצ םוטנדיי-טלעוו ןוֿפ יורטוצ םעד ןיא
 ,םיור ןגעק דנַאטשֿפױא ןַא רַאֿפ טלמַאז ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד :םעד ןיא טושּפ טייג
 ייב קיטקַאט יד ןענעק רימ ,ךיז ןלעטשנגעק ןוֿפ הביס יד זיא סָאד .ץנַאג ןזָאל וצ
 - ,רטוועג ,עטעדניברַאֿפ ןעמ טגירק דלָאג רַאֿפ .טכַאמ זיא דלָאג .רעקלעֿפ ערעדנַא
 לודג ןהֹּכ םעד ידּכ ןוא .ןבירשרַאֿפ רעיוא ןרעטניה טוג רימ סע בָאה ךיא .תולייח
 ךיא בָאה ,ןוֿפרעד דוס םעד ןטייוו רימ זַא ,ןקערשוצנָא לסיב ַא רעדניק ענַײז ןוא '

 -נעמַאזוצ ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ןיבר רעלילג םעד ןוֿפ לַאֿפ םעד טנָאמרעד
 ;ןֿפָארטעג

 ,טלײצרַאֿפ טלמונַא ךַײא בָאה ךיא ןכלעוו ןגעוו ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןַאמ רעד --
 טלמַאזרַאֿפ ןֿפַארטעגנָא בָאה ךיא ןכלעוו םורַא ,ןַאמ רעד ,לודג ןהּכ רעטסטלע
 ןיא טנגעגַאב טנַײה םיא בָאה ךיא ,לילג ןיא ןטנעמעלע עכעלרעֿפעג ליֿפ ױזַא
 עשירעדורֿפױא ןַײז קנַארֿפ-ןוא-ַײרֿפ טקידערּפעג טָאה רע .ףיוה-שדקמה-תיב
 .טרעטשעג טשינרָאג םיא טָאה רענייק -- .שדקמהי-תיב ןוֿפ ףיוה ןיא עיצַאטיגַא
 ןענַײז עכלעוו ,רעלילג יד ,טנעמעלע ןקיאורמוא ןבלעז םעד ,קידריווקרעמ ןוא
 זילרק ןַײז ןיא ןֿפָארטעגנָא ךיוא ךיא בָאה ,םוחנ-רֿפּכ ןיא רערעהוצ ענַײז ןעוועג

389 



 .ךיז טימ טכַארבעגטימ ייז טָאה רע זַא ,סיוא ךיז טעז .ףיוה-שדקמה:תיב ןֿפױא
 !קידריװקרעמ .סע טעדלוד ךַאוװ-שדקמ:-תיב רעד ןוֿפ רעעזֿפױא רעד ןוא

 ךיז טֿפור --- ?םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןיבר םענעגושמ םעד טניימ ריא ,ןומגה ,ָא --
 ןגיוא יד ןיא םיא ןעמוק ןרערט יד שזַא ,טכַאל ןוא לודג ןהּכ רעטסטלע רעד ןָא
 -ןיֿפ יד טימ רע טזַײװַאב --- . ..זיא רע .ךעלרעֿפעג טשינ זיא רע ,ןיינ --- .ןַיײרַא

 !העד רסח זיא רע --- ּפָאק ןַײז ףיוא רעג
 ?רע זיא סָאװ --
 עטכעלש סױרַא טגָאי רע -- .לודג ןהֹּכ רעטסטלע רעד טגָאז -- ,עגושמ ---

 טדער ר עד .ייז ןוֿפ םענייא ןוֿפ ןסעזַאב רע זיא ןיילַא ןוא ,ערעדנַא ןוֿפ רעטסַײג
 טיורב עקידעבעל סָאד; זיא רע זַא רָאנ ,רעקיצניוװ טשינ ןוא רעמ טשינ ןַײא ךיז
 ,טולב ןַײז ןעקנירט ןוא שיײלֿפ ןַײז ןסע ןזומ רעגנעהנָא ענַײז עלַא ןוא ,"למיה ןוֿפ
 ,םימשה-תוכלמ ןוֿפ ןרעיוט יד ךרוד ןעמוקנַײרַא ןענָאק ייז רעדייא

 ואוו ,עילַאה רעסיורג רעד ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה רעטכעלעג קידנלַאש ַא;

 ,טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןענַײז עלַא רימ
 ןוא םיאיֿבנ ,ןרענָאיזיו ײלרעלַא ,ףיוה-שדקמה-תיב ןֿפױא ָאד ןבָאה רימ --

 ןקיטומטוג ַא ןיא טלייצרעד רעטַײװ ןנח רעטלַא רעד טָאה -- ,רעגידניקנָא-טָאג
 טשינ זדנוא ַײב ףרַאדַאב ןעמ זַא ,טגָאזעג ןיוש טלמונַא ךַײא בָאה ךיא --- .ןָאט
 .רעשטַײטסיױאיץעזעג ַא רעדָא איֿבנ א ןרעוו וצ סעיגעליווירּפ עלעיצעּפס ןייק
 סָאד .ןעמָאנ ןַײז ןיא ןגָאז וצ תואיֿבנ זדנוא ןוֿפ םענייא ןדעי ןלייווסיוא ןָאק טָאג
 ןבָאה רימ .ןעגנערברעטנוא טינ סע ןענָאק רימ ןוא ,טכער שידִיי טלַא ןַא זיא
 ןעמַאר יד ןיא ךיז ןטלַאה ייז יו גנַאל ױזַא .ןרענָאיזיװ ענעדײשרַאֿפ םעד ךרוד
 ךיז ןצענערגַאב רָאנ ,גנונעדרָא עטלעטשעגנַײא יד ןָא טשינ ןריר ,ץעזעג ןוֿפ
 -ָאֿפ ,ןביולג ןיא טנעה יד ןקרַאטש ,תושרד עשיטע ףיוא רעדָא עזעיגילער ףיוא
 רעייז טימ ייז ןגעמ -- ,םיׂשעמ עטוג ןוא טײקמורֿפ וצ קלָאֿפ סָאד ףיוא ןרעד
 ,טשינ יז ןרעטש רימ .למיה םוצ זיב ןרעגַײטש טנעמַארעּפמעט ןשירענָאיזיװ
 ױזַא .םיוצ ןיא ייז ןטלַאה רימ ןוא טוג רעייז ייז ןטכַאבָאַאב רימ ,ךיז טײטשרַאֿפ

 רעדָא גנונעדרָא רעקידנריטסיזקע רעד רַאֿפ רַאֿפעג ןייק טשינ ןרעוו ייז יו גנַאל
 ןעילרשסיוא ךיז ייז רימ ןזָאל ,ףיוה-שדקמה:תיב ןיא ור יד טשינ ןרעטשעצ ייז
 רעדָא רָאיזַאטנַאֿפ ַאזַא ךיז טמענ ןעמ זַא ,זיא ןטסגרע םוצ םערָאװ .ןליוו יז לֿפיװ
 ָאד ןענַײז סע ,ןומגה ,רימ טביולג .ןגלָאֿפרַאֿפ קיטַײצירֿפ רענָאיזיװ ןטדערעגנַײא
 ילָאמטסנעד .רעריטרַאמ ןרעוו וצ ףיורעד סיוא רָאנ ןקוק עכלעוו ,ייז ןוֿפ עכלעזַא
 -טסנעד ןוא קלָאֿפ םַײב טכעלרעהרַאֿפ ןרעוו ייז .ערעל רעייז ןָא ךיז טמענ טשרע
 רעד ךיוא .גנונעדרָא רעקידנשרעה רעד רַאֿפ רַאֿפעג ַא ןרעוו ייז ןענָאק לָאמ
 טשַאררעביא ןעוועג טשינ טלָאװ ךיא -- ,ןומגה ,טלײצױַאֿפ ריא ןכלעוו ןוֿפ ,רעלילג

 ןּפעלש ,ןגלָאֿפרַאֿפ םיא ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טלָאװ רע ךיוא זַא ,ןעניֿפעגוצסיױא
 ןיא םעד ןגעוו ןרעהוצנָא ןבעגעג וליֿפַא טָאה רע .וליֿפַא םיא ןטייט ,טּפשמ םוצ/

 ,טבערטש רענָאיזיװ ַאזַא סָאװ ךָאנ ,ןסייוו רימ ,ייז ןענעק רימ ,ָא .תושרד ענַײז
 זדנוא לב ןזיװַאב ךיז טָאה רע זַא .ןָאט בילוצ טשינ סָאד םיא ןלעוװ רימ רעבָא
 סָאװ ,םיצראה:ימע יד ,םידימלּת ענַײז טימ טלגנירעגמורַא ,ףיוה-שדקמה'תיב ןיא
 ןַײז ָאד ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןביױהעגנָא ןוא ,לילג ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע
 יד םיא ךָאנ ןקישסױרַא דלַאב שטָאכ ןלעװ רימ זַא ,טניימעג רע טָאה ,ערעל
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 -סיוא רימ ןבָאה רעבָא םיוק .ןּפעלש ןירדהנס ןרַאֿפ םיא ןוא ךַאװ"שדקמה-תיב
 זַא ,םיור רַאֿפ ןוא שדקמה-תיב ןרַאֿפ ךעלרעֿפעג טשינ זיא ערעל ןַײז זַא ,ןענוֿפעג

 -תוכלמ ןוא םיתמה-תיחּת ןוֿפ תומולח עקידלושמוא יד ןגעוו רָאנ טקידערּפ רע
 ןצנַאג ןיא םיא רימ ןבָאה ,רעגנעהנָא ענַײז ןלײטרַאֿפ וצ וצ טגָאז רע סָאװ ,םימשה
 ןוא שיילֿפ ןַײז ןסע ןגעווק :טדעררעד ךיז טָאה רע סָאװ וצ ,טעז ןוא .טרירָאנגיא
 ,"טולב ןַײז ןעקנירט

 ַא טציזַאב רע .קלָאֿפ ןֿפױא סולֿפנַײא סיורג טניוװעג ןַאמ רעד רעבָא --

 טייג רע .ןָאט- רעדנואוו ןָאק רע ןוא ,טביולג קלָאֿפ סָאד ןכלעוו ןיא ,הוּכ ןשיגַאמ
 ןוא רעגעלעג ןקידנליוֿפ ןַײז ןוֿפ ךיז ןבױהוצֿפױא םיא טלעֿפַאב ,ןטמיילעג ַא וצ וצ
 סע טזַײװַאב רעטמיילעג זַא ,רָאֿפ ךַײא טלעטש ןוא ,ךיז ףיוא טעב ןַײז ןעמענ
 .עקנַארק יד ףיוא ךיז ןוֿפ סיוא ןַאמ רעד טקריװ חֹוּכ ןשיטָאנּפיה ַאזַא ,ןָאט וצ
 ףיוה-שדקמה:תיב ןיא ןזיװעגנָא רימ טָאה ןעמ .ןעזעג טלמונַא ןיײלַא ךיא בָאה סָאד
 רעד .ןַײרַא ןבעל ןיא טקעװעגֿפױא קירוצ טיוט ןוֿפ טָאה וע סָאװ ,םענייא ףיוא
 ,ןַאמ ַא ,טירט ענַײז ךָאנ םיא טגלָאֿפ ןוא רענעברָאטשעג ַא יו סיוא עקַאט טעז ןַאמ

 רַאֿפעג ַא זיא ,ןסַאמ יד ףיוא ןקריוו וצ טֿפַארק עוויטסעגוס ַאזַא טציזַאב סָאװ
 ,ןָאט ןסייה ןגרָאמ ייז טעװ רע סָאװ ,טשינ טסייוו ןעמ .ור רעכעלטנֿפע רעד רַאֿפ
 ,ןגלָאֿפ גנידצלַא ןיא םיא ןלעוו יז

 טביולג ןוא .ןקיטֿפעשַאב םיא טימ ךיז רימ ןלעוו ,ןַײז קיטיוג טעװ טע ןעוו ---

 ערעכעלרעֿפעג ליֿפ .ןבעג הצע ןַא ךיז טכַײל רעייז ןענָאק םיא ןגעק ןלעוו רימ ,רימ
 ,עטלַײאעג-וצ רַאֿפ לָאמַא ךָאנ ןרָאװ ךיא רעבָא .ןעמוקעגַײב רימ ןענַײז ןטנעמעלע
 --- ,רעה ךיא יוװ ןוא .ךעלרעֿפעג טשינ ןַאמ רעד זיא לַײװרעד .טירש עקיצונמוא
 .ןכַאז עטכעלש עכלעזַא טשינרָאג רע טקידערּפ --- ,טעטכירַאב רימ ןעמ טָאה ױזַא
 זיא "טולב ןוא שײלֿפ; םענעגייא םעד טימ טייקשירַאג רעד ץוחַא ,טרעקרַאֿפ
 סָאװ ,םעד רַאֿפ ךיז ןטײרברָאֿפ ,ןָאט הֿבושּת :עקיטכרָאֿפטַאג ַא רעייז ערעל ןַײז
 סע סָאװ רָאנ ,טימרעד טניימ רע טָאװ ,טשינ סייוו ךיא .םימשה-תוכלמ ןָא טֿפור רע
 םעד רענייא ןבָאה וצ ביל ,ןָאט וצ סטוג ןשטנעמ יד רע טֿפור ,ןַײז טשינ לָאז
 רעדעי יוװ ,ןביוהעגרעביא לסיכ ַא .רעטַײװ ױזַא ןוא ,תולווע ןדַײמוצסיוא ,ןרעדנַא
 רע ןוא טקישעג טקעריד טָאג ןוֿפ ןיא רע זַא ,ןַײא ךיז טדער סָאװ ,רענָאיזיוװ
 רעמ ליֿפ זיא רע זַא ,ביולג ךיא .םינּפ-לא-םינּפ טייקכעלטעג רעד טימ ךיז טעז
 יז ,םישורּפ יד רַאֿפ סונ רעטרַאה ַא .זדנוא רַאֿפ יו ,םישורּפ יד רַאֿפ ךעלרעֿפעג
 ןוא םיכאלמ ןיא ,םיתמה תיחּת ןיא ,ןטײקשירַאנ עלַא יד ןיא .רע יװ ךיוא ןביולג

 ,ךעלרעֿפעג טשינ רע זיא זדנוא רַאֿפ .ןהנעטסיוא םיא טימ ךיז ייז ןלָאז .תוחור
 ןטנוזעג םעד ףיוא ךיז ךיא זָאלרַאֿפ ,סנקירביא .טשינ ךָאנ לַײװרעד ,לַאֿפ ןדעי ןיא
 ,ןסַאמ ערעזדנוא ןוֿפ טקניטסניא

 . .ךָאנ ןסַאמ יד םיא ךָאד ןעייג ,רעה ךיא יו רעבָא --
 טעװ רע זַא ,וצ ייז טגָאז רעכלעוו ,םענייא ןדעי ךָאנ ןעייג ןסַאמ יד ,ָאי --

 ןַײמ ,ןסַאמ יד רעבָא -- .סעשילמיה רעדָא סעשידרע -- קילג לסיב ַא ןבעג ייז

 ,ןרילרַאֿפ וצ יז רעטכַײל ךָאנ זיא ,ןעניוועג וצ ייז זיא סע יוװ טכַײל ױזַא ,טנַײרֿפ
 יד ןוֿפ רעטסטלע רעד טגָאז -- סנקירביא ,סעכלעזַא ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ --
 ,ןירדהנס ןוֿפ טּפשמ ןרַאֿפ ןעגנערב טלמונַא טלָאװעג ןיוש םיא רימ ןבָאה --- םינהּכ
 ,הנומא רעזדנוא ןגעק רָאנ ,םיור ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,דניז רַאֿפי טשינ
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 םיא לָאז ךַאו רעד ןוֿפ רעטסטלע רעד זַא ,ַײברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע ןוא
 ,טַײל טשימעגנַײרַא רעבָא ךיז ןבָאה סע .ןלעטש םיא טּפשמ ןרַאֿפ ןוא ןעמענטסעֿפ
 ןלָאז טַײל עכלעזַא זַא ,טביולגעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .טַײל עֿבושח רעייז
 ןוֿפ דילגטימ ַא זיא סָאװ ,יתמר ףסוי יװ ןַאמ ַאזַא ןלעטשנַײא םיא רַאֿפ ךיז
 "עג ןטסרעמ םוצ ךימ טָאה סָאװ רעבָא .ינירוקה ןועמש יוװ ,ןירדהנס רעזדנוא
 טָאה ,רעטנרעלעג רעמורֿפ רעד ,ןומידקנ ישורּפ רעד וליֿפַא סָאװ ,זיא טרעדנואוו
 טימ לילג ןוֿפ יבר רעד ךָאד לָאז ,רעה ךיא יוװ ןוא ,טלעטשעגנַײא םיא רַאֿפ ךיז
 ןיא ,ןעלדיז ןייא ןיא ייז טלַאה רע .הולשו-םולש ןבעל טשינ רָאג םישורּפ יד

 רעד זיא ,ףיורעד טקוקעג טשינ זַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש ןוא .ייז ףיוא ןדערסיוא ןייא
 ;םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ןיבר םעד רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןוא ,ןֿפױל וצ ןעמוקעג ןומידקנ
 רעזדנוא ןקידײלַאב וצ ,הלילח ,רעטרעװ ענַײז טימ טניימעג טשינ טָאה רע זַא

 רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ;םילשמ ךרוד ןדער ןוֿפ ןֿפוא ַאזַא טָאה רע זַא ,הנומא
 עג ןוא ,םיחֿבש ענַײז ןוֿפ ןלײצרַאֿפ ןייא ןיא ,ןביול ןייא ןיא ןיבר םעד זדנוא

 יז .ןעמוקסיורַא ךַאז רעד ןוֿפ טעװ סע סָאװ ,ןעז וצ ידּכ ,ןטרַאװאוצּפָא ןטָאר
 ... ןַײז לָאז רעלילג רעד זַא ,ךעלמענ ,ןַײא ךיז ןדער

 -סטלע ןַײז לעיצעּפס ןוא ,רעדניק יד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה גנילצולּפ רָאנ;

 ךיז טּפַאכ רעטלַא רעד .סנכייצ םיא ןכַאמ .רעטָאֿפ םוצ ןעקניוו ,רזעילא ןוז רעט
 רעדייא םעדָאֿפ ןשירעלײצרַאֿפ ןַײז רעביא טקַאה ןוא טונימ רעטצעל רעד ןיא
 :שרעדנַא סעּפע ןגעוו ןדער וצ ןָא טביוה ןוא ,ץַאז םעד ךָאנ טקידנערַאֿפ רע

 -יא לסיב ַא רָאנ ,דָיי רעמורֿפ ַא רעייז ,ןעמעלַא ךָאנ ,ךָאד ןַײז לָאז רע ,ָאי --

 וליֿפַא ןעוו ,םישורּפ יד ןוֿפ דצ םעד וצ טגיינ רע ,טײקמורֿפ ןַײז ןיא ןבירטעגרעב
 ,ךעלרעֿפעג טשינ זיא ןַאמ רעד ,ןומגה ,ןיינ ,ןייג .ייז טימ םורַא ךיז טגירק רע
 ,טלעטשעגנַײא טשינ ךיז טַײל עֿבושח עכלעזַא םיא רַאֿפ ןטלָאװ טשינ זַא

 "רעד ס ָאוװ !ךיז טימ ןלעטשרָאֿפ רעלילג רעד לָאז ,ייז ןביולג סָאװ רעבָא ---
 ,ןייגרעד וצ ךיא גנערד --- !?טַײל עֿבושח יד ,םיא ןוֿפ יז ןטרַאװ

 -נערבקירוצ קלָאֿפ סָאד לָאז רע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,םיא ןוֿפ ןטרַאװרעד ייז --
 ףרַאדַאב םיברה וניתנועב .טײקיטכרָאֿפסטָאג ןוא רשוי ןוֿפ געוו םעד ףיוא ןעג
 ןרָאװעג ךַאװש זיא קלָאֿפ רעזדנוא .םיגיהנמ עכלעזַא ןבָאה קלָאֿפ רעזדנוא עקַאט

 יד ,שדקמהתיב ןרַאֿפ תונתמ יד .ןטסעב םוצ סע ןסייוו רימ .הנומא רעד ןיא
 .ןעגנַאגעגקירוצ רעייז ,םיברה וניתנועב ,ןענַײז חבזמ ןֿפױא תונברק

 ןטלַאהַאב ייז זַא ,דיירסיוא ןַא רָאנ ןיא סע זַא ,טסואוועג רעבָא בָאה ךיא;
 טשינ ןעוו ןוא ,טדעררַאֿפ ךיז טָאה לודג ןהֹּכ רעטלַא רעד זַא ,רימ ןוֿפ סעּפע
 ןבָאה ייז סָאװ --- דוס םעד ןבעגעגסױרַא רע טלָאװ ,ןוז ןַײז ןוֿפ קנואוו רעד
 רעד יװ טַײל עכלעזַא זַא ,ןַײז טשינ ךָאד ןָאק סע .ןיבר רעלילג םעד ןוֿפ טרַאװרעד
 רענייא ,ךעלנעזרעּפ טוג רעייז טנעקעג בָאה ךיא ןכלעוו ,יתמר ףסוי טַארקָאטסירַא
 ןכלעוו ,ןומידקנ יבר רעייז יו ,ןַאמ ַא רעדָא ,טָאטש ןיא רענעמ עלערוטלוק יד ןוֿפ
 ַײב רעלוּפָאּפ ,םיקודצ יד ןוֿפ רענגעק ַא ,דוֿבּכ סיורג ןיא ןטלַאהעג עלַא ןבָאה ייז
 רעגנעהנָא ענַײז סָאװ ,ןיבר רעלילג ַא ןייגכָאנ לָאז ,םידימלּת ןוֿפ יבר ַא ,ןסַאמ יד
 -רַאֿפ טַײל עטעדליבעג יד סָאװ ,םיצראה-ימע עקידנסיוומוא סיוא ןעײטשַאב
 טזומעג סעּפע טָאה סע ,ןיינ ?םיא רַאֿפ ןלעטשנַײא סע ךיז ןלָאז ייז .ױזַא ןטכַא
 סעּפע ;ןַאמ םעד ןוֿפ ןטרַאװרעד סעּפע טזומעג ןבָאה ייז ,עיצַאריּפסנָאק ַא ןַײז ָאד
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 -עגסיֹוא טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק סע בָאה ךיא .ערעל ןַײז יו סרעקיטכיוו ,סרעכעה
 . ,םיא וצ גנואיצַאב רעייז ןענַאטשרַאֿפ טשינ גָאט ןטצעל ןזיב בָאה ךיא .ןעניֿפ
 םַײב טזָאלרַאֿפ םיא ןבָאה םידימלּת ענעגייא ענַײז עלַא ןעו ,רעטעּפש תעשב
 רעד -- ,טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ַײרטעג ןבילבעג םיא ייז ןענַײז ,טיוט
 שטנעמ-סקלָאֿפ רעד ןוא ןומידקנ יבר ישורפ רעד ,יתמר ףסוי טַארקָאטסירַא
 ."טקעטשעג סָאװ סעּפע טָאה םעד רעטניה ,ןיינ ,ינירוקה ןועמש

 וצ ךיז טדנעוו --- ? םעד ןגעוו ןלײצרַאֿפ סעּפע ,ןנחוי ,טשינ רימ וטסנָאק --

 ןַאּפ רעד גנילצולּפ רימ
 ,ןגיוא עקידרעַײֿפ ,עסיורג ענַײז טימ רימ ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה ןַאּפ רעד

 טייקלקנוט רעקידנבעווש ,רעטכַײל רעד ןוֿפ טנַײשעגסױרַא רעטכיל יוװ ןבָאה סָאװ
 ;רימ ןיא טקוקעגנַײא ךיז גנַאל ןוא ףיט טָאה רע ,רעמיצ ןוֿפ

 !ןַאמ םעד טָא ןוֿפ טרַאװרעד ריא טָאה סָאװ ,ןגָאז טשינ רימ וטסנָאק ---
 ןטימ ןיא טקַאהעגרעביא טָאה לודג ןהֹּכ רעד סָאװ ,ןקידנערַאֿפ טשינ וטסנָאק
 ,טציא ,דוס םעד ןעױרטרַאֿפ טשינ רימ וטסנָאק ? ןוז ןטסטלע ןַײז ןוֿפ קנואוו ןֿפױא
 ןבעל ןיא ָאטשינ ןענַײז עלַא רימ ןעוו ,טציא ?ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא סע ןעוו
 ?סנטָאש ןוא תונורכז זיולב ןענַײז רימ רָאנ

 .טרעדנואוורַאֿפ ןוא ןקָארשרעד ךיא גערֿפ -- ?ךיא --
 בָאה ?ןומידקנ ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ןעוועג טשינ ןעד וטסיב .ןנחוי ,וד ,ָאי ---

 ,ןיז סינירוקה ןועמש ןוֿפ אתורֿבח רעד ןיא ןעזעג טֿפָא ױזַא טשינ ךיד ןעד ךיא
 ןסיײרכרוד ךיז טלָאװעג לָאמטסנעד טשינ ןעד ריא טָאה ?סוֿפור ןוא רדנסּכלא

 "עג לילג ןוֿפ ןַאמ םעד ןבָאה רימ ןעוו ,ןרענָאיגעל ערעזדנוא ןוֿפ ןעייר יד ךרוד

 ןײגכָאנ ןעזעג ךיד ךיא בָאה לָאמ לֿפױו ?אּתגלג רעד וצ ץיירק ןטימ טריֿפ
 .ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג ןיא ,לָאמטסנעד ןוא ?תרצנ ןוֿפ ןַאמ םעד ןײגכָאנ ,ןענומידקנ
 / .ןנחוי ,ךיז ןָאמרעד --

 ,טריסַאּפ סכעלטנייוועגרעסיוא סעפע טָאה רימ טימ

2 
 "רעד טשינ ןילַא רימ סע ןָאק ךיא .ןעשעג זיא סע ױזַא יו ,טשינ סייוו ךיא

 טלײצרַאֿפ יקסמָאדַאיװ ןַאּפ תעשב זַא ,טקרעמַאב גנַאל ןוֿפ ןיוש בָאה ךיא .ןרעלק

 עטלַא רימ ןיא רע טקעװרעד ,םילשורי ןיא טייקיטעט רעקידטלמונַא ןַײז ןוֿפ

 -גַיײרַא טושּפ רעוו ךיא .ןגיוא ענַיײמ רַאֿפ עקידעבעל ףיוא ןעייטש עכלעוו ,תונורכז

 טלָאװ ךיא יוװ ױזַא ,טלײצרַאֿפ ןַאּפ רעד עכלעוו ןגעוו ,ןשינעעשעג יד ןיא ןגיוצעג

 ,ןרעדנַא ןַא טימ טליֿפעגנָא ןוא טלַאהניא ןקיטציא ןַײמ ןוֿפ טליוהעגסיוא ןרָאװעג

 רימ ןיא םיתמה:תיחּת ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,ןשינעעשעג ,ןטייקיטעט טימ

 .ןעקנַאדעג ןוא םישוח ענַײמ עלַא ןעמונעג ץיזַאב ןיא ןבָאה ןוא

 יו ןעמוקעגרָאֿפ רימ זיא סע :סקידריוקרעמ סעּפע רימ טימ ןעשעג זיא סע

 טֿפמעקעג בָאה ךיא ןוא ןשרעהַאב ךימ ליוו סנשנואוועגמוא ,סדמערֿפ סעּפע
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 ןקיטנַײה םוצ ןדנובעגוצ טסעֿפ םישוח ענַײמ עלַא ןטלַאהעג בָאה ךיא .םעד ןגעק

 ןבָאה סָאװ ,סמערָא ןוֿפ טעּפמיא םעד טימ ןסַײרטימ ךיז טזָאלעג טשינ ןוא ןבעל

 ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעטיוט ַא ןוֿפ רימ וצ טקערטשעגסיוא ךיז

 רעַײרטעג ַא יו ךימ טָאה רע ןוא ,ךיא ןקיטנַײה ןַײמ ןוֿפ ץיזַאב ןיא ןצנַאג ןיא

 ןרעװ ןסירעגטימ טזָאלעג טשינ ךימ ןוא טנַאה רעד ַײב טסעֿפ ןטלַאהעג ,רמוש

 טָאה סעכלעוו .ןבעל םענעסָאלֿפעגּפָא-טַײװ םעד ןוֿפ םָארטש ןקידנסיג םעד ןוֿפ

 ךיז ןטלַאהוצנָא ןעגנולעג רימ זיא טציא זיב .גנַאזעג סיז ַא יו ךיז וצ ןגיוצעג ךימ

 ןַאּפ רעד תעשב .טרעמַאלקעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,ןַײז ןקיטנַײה םעד ןיא

 רעכלעוו ןוֿפ ,טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא סָאװ ,שינעעשעג ַא ןוֿפ ןלײצרַאֿפ טגעלֿפ

 ,ןרעלעֿפ יד ןריגערָאק ןטסולג רימ ךיז טגעלֿפ ,תודע ןַא ןעוועג טֿפָא ןיב ךיא

 רע סָאװ ,סָאד םיא ןרעלקוצֿפױא ,ןטײקכעלטקניּפמוא יד ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 טסואווַאב רימ ןענַײז עכלעוו ,ןלַאטעד ןבעגוצוצ רעדָא ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה

 רעד ןוֿפ ןטָאש םעד ןגעק טֿפמעקעג ןוא ןטלַאהעג קירוצ ךיז בָאה ךיא .ןעוועג

 בָאה ךיא .ןשרעהַאב טנָאקעג טשינ רעמ סע ךיא בָאה רעבָא טנַײה .טלעוו רעטייווצ

 ןעוועג סע זיא .ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב םעד ןריױלרַאֿפ טושּפ

 ןוא !גנוגערֿפױא גָאט ןצנַאג ַא ךרוד ןוורענ יד ןוֿפ טײקטנַאּפשעגרעביא רעד בילוצ

 בָאה ךיא ?טרוּכשרַאֿפ ךימ טָאה עכלעוו ,טֿפול-גנילירֿפ רעד בילוצ ךיוא רשֿפא

 ,טשיװרַאֿפ ןבירטרַאֿפ טרעװ ,ךיא רעקיטנַײה ןַײמ ,רמוש ןַײמ יוװ ,טליֿפעג

 טבעוועג טָאה ןַאּפ רעד סָאװ ,ןַײז רעדנַא ןַא ןוֿפ עױעֿפסָאמטַא רעד ןיא טקעמענּפָא

 -עגרעביא ךיז ,ןליוו םענעגייא ןטימ ןבעגעגרעטנוא ךיז בָאה ךיא זיב ,רימ םורָא

 ךָאנ ,טרעקעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,טלעו רעד דנַאטשרעדיװ ןדעי ןָא ןבעג

 ,טקנעבעג בָאה ךיא רעכלעוו

 ןטכידעג ַא ןוֿפ יו ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעטבעװרַאֿפ ,רעטייוו רעד ןוֿפ זיא טשרעוצ

 סע בָאה ךיא .ןומידקנ ןיבר ןַײמ ןוֿפ םינּפ סָאד ןעמואושעגסיױרַא ,סױרַא רעיילש

 ירַאֿפ ,עביל עקידצענערגנָא ,עטרעטסַײגַאב עבלעז יד טימ ףיורעד טקוקעג ,ןעזעג

 "עג טָאה סע ןיבר ןַײמ וצ טליֿפעג דימּת בָאה ךיא סָאװ ,גנובעגרעביא ןוא גנורע

 -בילעג ַא ןוֿפ םינּפ סָאד טעזרעד ןעמ ןעוו יו ,ץרַאה ןַײמ טמערַאװעג ןוא ןקָארש

 ,לוֿפ ,קידנטכַײל ,קידנור ַא .ןיבר ןַײמ ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג ןיב ךיא טערָאװ ,רעט

 ןרעטש-רעַײֿפ רעקידנצילב ,רעכעלטיור ַא יו ,םיורגלימ ַא יװ ,םינּפ קיטיוה-לקנוט

 טָאה םינּפ ןַײז .טַײצ-חסּפ ןיא למיה:לארשייץרא ןעיולב-לקנוט ,ןֿפיט ַא ןיא

 טייקזייב ,לֿפײװצ ,רעצ ,גרָאז ןוֿפ ןקלָאװ ןייק .טייקסטוג טימ טלַארטשעג דימּת

 בָאה ךיא .טרעטצניֿפרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ,ןעגנוגנידַאב ןייק רעטנוא ,סע טָאה

 טשינ ךיז טָאה סע טייקירעווש ַא רַאֿפ סָאװ .קירעיורט ןעזעג טשינ לָאמ ןייק סע

 -נָא ןוא טכַאמעג ףַײר טשינ טָאה טַײצ יד ןטייקרעטיב ַא רַאֿפ סָאװ ןוא טכַאמעג

 דימּת .םיא ףיוא ןעזעג טשינ לָאמ ןייק סע ןעמ טָאה .ץרַאה ןַײז טימרעד טליֿפעג
 ןביולג ןוֿפ טכיל עקידנצנַאלג סָאד טגַײשעג טכיזעג קרַאטש-ךעלנעמ ןַיײז ףיוא טָאה

 ןעוועג דימּת טלָאװ יז יו ,קידלקניֿפ ןוא לקנוט ןעוועג זיא טיוה ןַײז .ןוחטב ןוא
 ןטסעב ןיא ,לָאמטסנעד גנוי ןעוועג ךָאנ זיא רע .ןלייא עטסעב יד טימ טבלַאזעג
 טצָארּפשעג טָאה הרוֿבג עשיזיֿפ יד יו ,עקיטסַײג יד ןוא ,םיעברא:-ןב ַא ,רעטלע

 טול ,זיא עכלעוו ,רוגיֿפ רעלוֿפ ,רעטיירב ןַײז ןוֿפ טצָארּפשעג טָאה יז .םיא ןוֿפ

 -עגּפָארַא ןקָאלג יו ןענַײז ןקָאל ענַײז .קירעדינ וצ לסיב ַא ןעוועג ,טייקקיד ןַײז
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 ןַײז טָאה ןטסרעמ םוצ רָאנ ,זדלַאה ןלוֿפ ,ןּכױה ןוא קרַאק ןטיירב ןַײז רעביא ןעגנָאה
 ןענַײז עכלעוו ,ןגיוא עקידרעַײֿפ ,עצרַאװש ,עסיורג ענַײז ןוֿפ טצָארּפשעג הרובג
 -ַאב ,רעכעל-ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןעמַאר ערעכיז יד ןיא ןסעזעג ןרעסַאװ עלוֿפ יו
 ,ןקוקנַײרַא ןגיוא עקיטכיל ענַײז ןיא טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .עטמרישַאב ןוא עטציש
 ןעגנַאגעצ גרָא עדעי ןוא טייקיטומרעווש עדעי ןוא טייקירעיורט עדעי זיא יױזַא
 טימ רעצרעה-ןשטנעמ ןיא טמערַאװעג ןוז יוו ןבָאה ןגיוא יד .ןוז רעד ןיא זַײא יו
 יד ןעוועג ןענַײז סע .טנַאה עכַאװש עדעי טקרַאטשעג ןבָאה ייז .עביל ןוא ןוחטכ
 ןטענגַאמ יו םיא וצ ןגיוצעג טידימלּת ערעדנַא ענַײז ןוא ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא
 רַאֿפ ןוצר רעזדנוא טכַאמעג לטֿבמ ,סיֿפ ענַײז וצ רעבלעק יװ ודנוא ןדנובעג ןוא
 -ץיב ןיא תבש םיא טימ ןעוועג טלמונַא ןענַײז ,םידימלּת ענַײז ,רימ .םענַײז
 טימ ןעוועג דבכמ ןיבר רעזדנוא טַאהעג ןעמ טָאה .הרוּתהח-תאירק יטב תסנכה
 ,שדוק-ןורא ןוֿפ ךעלּפערט יד ףיוא ןעזרעד םיא בָאה ךיא ןעוו ,הרוּת יד ןביוה
 ןבױהעגֿפױא טנעה עקיטכעמ ענַײז טימ טָאה רע ןוא ,תילט ןַײז ןיא טלקיוועגנַײא
 ענַײז ןוא דרָאב עצרַאװש ןַײז ןֹוא ,םיללּפתמ עלַא ןוֿפ ּפעק יד רעביא הרוּת יד
 ןעזעגסיוא רע טָאה ,םלוע ןצנַאג םעד טשרעהַאב ןבָאה ןגיוא עצרַאוװש עקיצנַאלג
 --- .טנַאה רעד ןיא תוחול יד טימ ּפָארַא יניס גרַאב ןוֿפ טמוק סָאװ ,וניבר השמ יו
 ןיוש רע זיא םינּפ-רתסלק םעד טָא ןיא .םיא ףיוא טנעשעג הניכש יד םָאה יױזַא
 טכיל טדנעילג ַא יו רע טָאה טציא ןוא .דימּת ףיוא ןורּכז ןַײמ ןיא ןבילבעגרעביא
 םענעלַאֿפרַאֿפ ןצנַאג םעד ןטכױלַאב ןוא טרעמישעגסיורַא שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ
 ,..טלעװ רענעגנַאגרַאֿפ ַא ןוֿפ םורָא

 ןכלעוו טימ ,לדָאּפש ַא ערעל ןַײז סיוא ןכַאמ וצ טשינ ידּכ זַא ,קנעדעג ךיא
 א ןייז לָאז יז ידּכ רָאנ ,דרע יד ןבָארג םַײב טיורב עכעלגעט סָאד טנידרַאֿפ ןעמ
 -ַאב ןָא עקיטשרוד עלַא רַאֿפ ןרעסַאװ ענַײז טײרּפשרַאֿפ סָאװ ,לַאװק רעשירֿפ
 רעכַײר רעד .ןַײז וצ סנױֿפמ ךיז הכאלמ ַא טכוזעג יבר רעזדנוא טָאה --- ,גנולָאצ
 ,ןילרַא שרדמ-תיב ןיא ןעמוקעג טֿפָא זיא רע .טנַײרֿפ ןַײז ןעוועג זיא יתמר ףסוי
 ענייז ןשיוװצ טצעזעגקעווַא ךיז טָאה ןוא ,טנרעלעג טָאה ןומידקנ יבר רעזדנוא ואוו
 יתמר ףסוי רעד טָא .ןיבר ןוֿפ סיֿפ יד ַײב רעטרעוו טטָאג ןעקנירט וצ םידימלת
 רעד .ןטלַאהסיוא ךעלכַײר םיא ןוא ךיז ףיוא ןגרָאז ענַײז עלַא ןעמענ טלָאװעג טָאה
 רֿבח ַא, :ךורּפש םעד ךָאנ טנרעלעג זדנוא טָאה רע .טלָאװעג טשינ סע טָאה יבר
 ,תונּתמ טימ ןֿפױק ןעמ ןָאק רֿבח ַא ."ןכַאמ ךיז ןעמ זומ ןיבר ַא רעבָא ,ריד ףיוק
 ןדעי ןָא םיא ןיא ןביולג זומ ןעמ ,טסייה סָאד ,ןכַאמ ךיז ןעמ זומ רעבָא ןיבר ַא
 -לּת עגַײז ןוֿפ עקינייא ןוא שרדמ-תיב ןַײז ןטלַאהעגסיױא טָאה יתמר ףסוי .רכֹׂש
 טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד טנידרַאֿפ יבר רעד רעבָא ךיז טָאה םיורב ןַײז .םידימ
 ,ןלַאדנַאס ןוֿפ רעדנעטש ַא טָאטש ןוֿפ לייט ןקירעדינ םעד ןיא קרַאמ ןֿפױא טַאהעג
 ןבָאה ןוא םילשורי ןוֿפ ןעורֿפ עלעדייא יד ןעמוקעג ןעגַײז לקנעב םעניילק ןַײז וצ
 סָאמ יד ייז לָאז רע ידכ ,םיא רַאֿפ רעדנעטש ןֿפױא סופ רעייז טלעטשעגקעוװַא
 לַײװ ,טײקמורֿפ תמחמ ןָאטעג סע ןבָאה לייט ,ןלַאדנַאס ןעײנוצֿפױא ףיוא ןעמענ
 יד טמענ רע תעשב ןוא ,עונצ רעסיורג ַא זיא יכר רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה יז
 טשינ לָאז רע ידּכ ,רעדנעטש ןיא ןגיוא ענַײז ןיײא רע טבָארג ,סוֿפ רעייז ןוֿפ סָאמ
 ןײז םילוצ ןעמוקעג ןענַײז רעבָא עדעדנַא .םיא רַאֿפ טייטש סָאװ ,השא יד ןעז
 וא ,קידעגָארט ןענַײז ייז תעשב ,םיא ףיוא ןקוקרַאֿפ ךיז ןלָאז ייז יזּכ ,טייקנייש
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 רע טָאה גָאט ןוֿפ לייט ןטסערג םעד .זיא רע יו רעדניק עכלעזַא ןבָאה ןלָאז
 רעייז ןעוװעג ןענַײז ןתוכרטצה ענַײז .םידימלּת ענַײז ,זדנוא ןבעגעגּפָא רעבָא
 יד שטָאכ ,טלעװ רעד ףיוא רעדניק ןייק טכַארבעג טשינ טָאה רע .עקיצניוװ
 הוצמ יד טקיסעלכַאנרַאֿפ רע סָאװ ,םיא ףיוא לביארַאֿפ טַאהעג ןבָאה םימכח
 ןייק ןגָארט טשינ ףרַאדַאב םכח:דימלּת ַא; :טגָאזעג טָאה רע .היברו-הירּפ ןוֿפ

 ןרעהעג סָאד טניימעג רע טָאה טימרעד ןוא -- ,"סעציילּפ ענַײז ףיוא ןייטשלימ
 וצ דבעושמ ידּכ ,ַײרֿפ ןַײז זומ םכח-דימלּת ַא .החּפשמ ַא ןעִיצֿפױא ןוא בַײװ ַא
 טמענ רע סָאװרַאֿפ טגערֿפעג םיא ןבָאה םימכח יד ןעוו ןוא .,הרוּת רעד וצ ןַײז
 רעד טימ טַאהעג הנותח ןיוש בָאה ךיא; :טרעֿפטנעעג רע טָאה ,השא ןייק טשינ
 סע .םילשורי ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ רע זיא טרּפ םעד ןיא ."הרות
 ' ןירעריֿפרַאֿפ סלַא בַײװ סָאד טעטכַארַאֿפ ןבָאה סָאװ ,םייבר ליֿפ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה
 ,טֿפַאשרוחב רעקיבייא ןיא ןבַײלברַאֿפ וצ טַאהעג ביל ןבָאה ייז .געוו ןקיטכיר ןוֿפ
 ןֿפורעג סע ןבָאה ייז סָאװ ,ןבעל ןרעביוז ַא וצ ןוא ערעל רעד וצ ךיז ןַײז שדקמ
 ."הלותב רעקיליײה רעד וצ ןרעוו טסנקרַאֿפ;

 ןעוועג ןענַײז םידימלּת ייווצ עטשרע ענַײז .דימלּת רעטירד ןַײז ןעוועג ןיב ךיא
 יו ,ןעוועג זיא רע ןעמעוו טימ ,ינירוקה ןועמש ןוֿפ ןיז יד ,סוֿפור ןוא רדנסּכלא
 טֿפָא ךיוא ינירוקה ןועמש זיא ,יתמר ףסוי יװ ןוא .טעדנַײרֿפַאב ,ןֿפסוי טימ
 ןוֿפ סנסוֿפוצ טצעזעגקעוװַא ךיז טָאה ןוא ןַײרַא שרדמ:תיב רעזדנוא ןיא ןעמוקעג
 רעד ללה ,ןעוועג זיא דימלּת ַא ךָאנ ,הרות-ירבד םיא ןוֿפ ןרעה וצ ןיבר רעזדנוא
 -רעד יד טימ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,תוירק-שיא הדוהי ךיוא ןוא ,רעגערט-רעסַאוו
 ןוֿפ קנַאב רעד ףיוא ,חישמ לש לסֿפס םעד ףיוא ךיז ןצעזוצקעװַא ענעסקַאװ
 ,אתורֿבח ןייא טעדנירגעג ןבָאה עלַא ייז .ןענשרד ןיבר רעזדנוא ןרעהוצ ןוא ,חישמ
 ייז טיִמ ןוא ייז ךרוד ןוא ,ןחישמ ןוֿפ ןעמוק סָאד טרַאװעגסיױוא ןבָאה עלַא יז ןוא
 חסּפ ןקידסלָאמעד םעד ןוֿפ געט עשיגַארט עסיורג יד טבעלעגרעביא ךיא בָאה
 ,םילשורי ןיא

 ןענעקרעד וצ ןבעג ןײלַא ךיז ךיא זומ ,ןלײצרַאֿפ סע לעװ ךיא רעדייא רָאנ
 סרעטָאֿפ ןַײמ ןעוועג זיא סעכלעוו ,ןעוועג ןיב ךיא רעוו --- ןײלַא ךיז ןענעקרעד
 היכז יד ןֿבָאה וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ױזַא יו ןוא ,ןעוועג זיא יבר ןַײמ רעוו ,זיוה
 .ןיבר ןַײמ ןוֿפ סיֿפ יד ַײב אתורֿבח רעד ןיא ןציז וצ

 -םירֿפא יד ןוֿפ סנסוֿפוצ טגיל ףרָאד רעזדנוא .ןורש ןוֿפ ךיא םַאטש ןיילַא
 -סיוא ךיז טָאה ,ןגעלעג זיא ףרָאד רעזדנוא ןכלעוו ףיוא ,לגרעב םעד ןוֿפ .גרעב
 ןלַאֿפעג זיא טנוװָא ןיא ,לודגה םי ןוֿפ ןגערב עקידמַאז יד וצ זיב לָאט רעד ןגיוצעג
 ןקידרעכיור ַא טימ טקעדעגוצ טָאה ןוא רעטנורַא גרעב יד ןוֿפ יוט רעטכידעג ַא
 יוט םעד ןוֿפ טָאה דרע ענעזדנַארב-טיור רעזדנוא .םורַא חטש ןצנַאג םעד ןקלָאװ

 ןבָאה ףָאש ערעזדנוא סָאװ ,זָארג ןוֿפ טײקעֿפש רעטכידעג ַא טימ טדיײלקַאב ךיז
 ,לָאװ-ןסּפעש ַא ןגױצעגֿפױא ןבָאה סנקלָאװ-יוט עקיּפמעד יד .טַאהעג ןרעג ױזַא
 רעד ךרוד .רעברַאֿפ ןוא רעניּפש עלַא ןוֿפ ןרָאװעג טכוזעג רעייז זיא עכלעוו

 "עג ןבָאה רימ .םעדעֿפ ענעדַײז יוװ ןיד ,ןרָאװעג טלדייאעג לָאװ יד זיא טײקטנַײֿפ

 -נוא ףיוא וליֿפַא לָאט רעזדנוא ןוֿפ ןקלָאװ-יױט םעד ןוֿפ גנוקריוו יד ןליֿפ טנָאק
 טלדייאעג ןוא קיטַאלג ןיא עכלעוו ,טיוה רעזדנוא ףיוא ,רָאה ענעגייא ערעזד
 ןטלַאהעגנָא טָאה ןזָארג ערעזדנוא ןוֿפ טייקנירג סָאד .ךיוה-יוט םעד ךרוד ןרָאװעג
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 -ַאב יד תעשב ,גנילירֿפ רעזדנוא ןעזעג טשינ טָאה סע רע רָאנ .רָאי ץנַאג ַא
 ,טקעדַאב רעכיּפעט ענירג ,עטבעוועג-לדייא טימ יו ןרעוו ךעלגרעב עטקידלַאװ
 -וא עטכידעג סָאד .ןבעל ןַײז ןיא ברַאֿפ ענירג עֿפיט ןייק ןעזעג טשינ טָאה רעד
 יד טנטָאשַאב רעװש טָאה סעקנָאל ןוא ךעלגרעב ערעזדנוא ןוֿפ ןירג-עקרעג
 ,טַײצ-גנילירֿפ ןיא זיא רעכיּפעט-ןירג עטיירבעגסיוא יד רעביא ןוא .טנגעג עצנַאג
 ןענַײז רעדלעֿפ ערעזדנוא רעכלעוו טימ ,ענָאמענַא רעקיּפעק-טיור רעד ץוחַא
 רעקידעכעטש רעדעי -- .זיור-ןורש עטמירַאב יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ,טקעדַאב ןעוועג
 עסַײװםערק ןוא עטיור-ןלערק טימ טדײלקַאב ךיז ,הנותח ַא וצ יו ,טָאה שוב
 ןוֿפ סױרַא ןקוק ןעמולב ערעזדנוא .ןעוועג ןתח ַא טלָאװ רע יװ ,ןרינש-ןזיור
 סע .ךָאמ םענירג ןוֿפ עלעזדניא ןַא טימ טלגנירעגמורַא ,ןייטש ןדעי רעטנוא
 .ךעלקעלגייַאמ יד ךעלעקּפוק עסַײװ-םערק ערעייז טימ קידנצנַאט ,סױרַא ןעגנילק
 "גנורמיצ רעד סױרַא טנַײש ,דרע יד ןטינשעגרעביא טָאה רעקַא רעד ואוו ,טרָאד
 עטנירגַאב ערעזדנוא ךיז ןעִיצ ױזַא .דרע רערַאבטכורֿפ ,רעטוג רעזדנוא ןוֿפ רילָאק
 עטיור-:טולב טימ טלקנערּפשַאב ,רענייטש-ןזלעֿפ עטרילָאק ערעייז טימ רעדלעֿפ

 עטעדלעֿפַאב רעביא -- ךעלזיור-הנותח טימ טדיײלקַאב שוב רעדעי ,ךעלּפעק-ןָאמ

 סָאװ ,סנטָאש עקידרעמולש ,עֿפיט יד ןיא ןלַאֿפרַאֿפ ןרעוו ייז ןענַאװ זיב ,ךעלגרעב
 -נוא ּפָא ןצענערג עכלעוו ,למרּכ ןוֿפ רעדלעו עטכידעג יד ךיז םורַא ןֿפרַאװ סע

 רעדלעוו ענירג ערעזדנוא ןרעוו םי ןסיורג ןוֿפ גערב םִַײב --- ,לָאט-ןורש רעזד
 סָאװ ,ןלעװ:-דמַאז יד ןיא ,סמערוטש-דמַאז יד ןיא ןעגנולשעגנַײא ןוא ןריױלרַאֿפ
 ,ךיז רַאֿפ סיױרַאֿפ טקיש םי רעד

 ,גרַאװנירג ַא טיצרעד לָאט רעד ,ןלַאװק טימ ךַײר ,טוג זיא לָאט ןוֿפ דרע יד
 "ןייר יד קידנטיהּפָא ,ןלעדייאסיוא ןֿפלעה םימכח יד סָאװ ,קיטֿפַאהרַאנ ןוא טעֿפ
 םעד ךרוד טקיטעזעג זָארג רעזדנוא .ןעייז ןוֿפ םיללּכ ךרוד םינימ יד ןוֿפ טייק
 ןרעביא טכוזעג ןרעוו סָאװ ,ףָאש-עשַאּפ טרָאס ןטוג ַא סױרַא טגנערב ,יוט ןטעֿפ
 רעלעדייא רעד בילוצ רעבָא רעמ ,רעדניר יד ןוֿפ טײקטעֿפ רעד בילוצ דנַאל ןצנַאג
 ןוא .הנידמ רעד ןיא טמירַאב זיא ןַײװ רעזדנוא ךיוא .ףיוא ןעֶיצ יז סָאװ ,לָאװ
 רעד ןיא ַײס ןשיט עכַײר יד ףיוא ףיױרַא רע טמוק םעט-לטייט ןסיז ןַײז בילוצ
 םעד טימ ךַײלג קרעמ-ןַײוװ יד ןיא טלעטשעג טרעוו ןוא ,ץרָאל-ץוחמ יס ,הנידמ
 רעד טימ טָאג ןוֿפ טשטנעבעג זיא לָאט רעזדנוא .ןַײװ-ןרוּפצ ןוא -וחירי ןטמירַאב

 -טעֿפ רעד רעביא סעדנעגעל ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז סע ,קינָאה ןוא ךלימ ןוֿפ הכרב
 "נוא ןוֿפ ךלימ רעד ןוֿפ טײקכַײר רעד רעביא ןוא ןטקודָארּפ ערעזדנוא ןוֿפ טייק
 -יגרַאב רעמערָא רעד ןיא סעדנעגעל טלײצרַאֿפ ךיז טָאה ןעמ .רעדניר ערעזד
 רעד ;ביױרטנַײװ עֿפײר יד ףָאש יד ןסע ןורש ןיא זַא ,הדוהי ןוֿפ טנגעג רעק
 ןוֿפ סיױרַא טלעווק ךלימ ןוא רעלַײמ ערעייז רעביא טניר ןטכורֿפ יד ןוֿפ קינָאה
 רעד טימ סיוא ךיז טשימ ןבױרטנַײװ יד ןוֿפ טֿפַאז רעד :סרעטייא עלוֿפ ערעייז
 ךָאנ ךיא קנעב גָאט ןקיטנַײה םוצ זיב .ןכַײט עצנַאג ןעמַאזוצ ןדליב ייז ןוא ךלימ
 ךיא .טנַאה רעכַײר ַאזַא טימ טזַײּפשעג זדנוא טָאה עכלעוו ,דרע רעטוג רעזדנוא
 יד ,דלעֿפ ןיא רעטעברַא יד ןעו ,ןהעשיגָאטימ עקינוז ערעזדנוא ךָאנ קנעב
 ןוֿפ סנטָאש עטכידעג יד ןיא ךיז ןטלַאהַאב ,סעדַאטס ערעזדנוא ןוֿפ רעֿפעש
 ,עקיאור יד ךָאנ קנעב ךיא .גָאט ןוֿפ ץיה רעד רַאֿפ ןקָאטשנַײװ עכַײר ערעזדנוא
 סָאװ ,ןַײא יוט ןרַאבטכורֿפ ,ןטכַײֿפ םעד ןיא ךיז ןליה עכלעוו ,ןטכַאנרַאֿפ עליטש
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 ןוֿפ ןוא .לָאט םעד ןעלגילֿפַאב סנטָאש עטכידעג .םי ןוֿפ ןעמיווש וצ רעהַא טמוק

 ןוֿפ דיל סָאד ףיוא טייג ךעלזַײה עניילק ענעטכױלַאב-לייא יד ןוֿפ ןלעוװש יד

 .גנורעקלעֿפַאב רעקידנטעברַא רעווש רעזדנוא ןוֿפ ךעלֿפַײֿפ יד סיוא החונמ
 ןוֿפ גערב םַײב ךעלזַײה ערעזדנוא טימ טַאהעג רָאנ רימ ןבָאה תורצ עסיורג

 רעזדנוא ןַײא ןסַײר סעילַאוװכ יד :רעכעלגעוװַאב ַא זיא םי ןוֿפ גערב רעזדנוא .םי
 ףיוא ךיז ןקור ייז ןוא ,סענויד-דמַאז יד ךיז רַאֿפ סיױרָאֿפ טקיש םי רעד .גערב
 .סעילַאװכ-דמַאז ערעייז טימ רעזַײה ערעזדנוא ןעמעװשרַאֿפ ןוא םינלזג יו זדנוא
 ןיא ןַײא טקניז ןבוטש ערעזדנוא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד זַא .ךיז טֿפערט לָאמ טֿפָא

 טימ .ןעמוק טעװ סע ןעוו ,טשינ לָאמ ןייק ןסייוו רימ .דרע רעד ןוֿפ שינעֿפיט רעד
 ןוא ליומ ַא ףיױא ךיז טנֿפע סע .דרע רעד ןיא טלַאּפש ַא ךיז טכַאמ לָאמ ַא
 ןעיוב רימ .הדע ןַײז טימ ןחרוק ,הלילח ,יוװ רעזַײה ערעזדנוא ןַײא טגנילש סע

 ,םערָא ַײס ,ךעלדַײב ןיא ןציז רימ רָאנ ,רעזַײה עסיורג ןייק טשינ םעד בילוצ
 .ּפעק ערעזדנוא רעביא ןלַאֿפ רעכעד יד זַא ,טֿפָא טֿפערט ךָאד ןוא --- ,ךַײר ַײס

 רענייא טייג רע ןעוו ,רוּפּכ-םוי םוא לודג ןהּכ רעד זדנוא רַאֿפ טעב רַאֿפרעד
 ערעזדנוא ןרעו טשינ ןלָאז רעזַײה ערעזדנוא זַא :ןַײרַא םישדק-ישדק ןיא ןיײלַא
 ןיילַא זדנוא רָאנ סָאװ ,ףיורעד ץלָאטש רעייז ןענַײז ,רענורש יד ,רימ !םירֿבק
 ,םישדק ישדק ןיא טעבעג ןַײז ןיא לודג ןהֹּכ רעד טנַאמרעד

 טָאהעג ביל סע בָאה ךיא יװ ,ךַא .ףָאש ןשיוװצ ןרָאװעג ןגיוצעגֿפױא ןיב ךיא
 ןעוועג זיא דלעֿפ ןוֿפ יוט רעד ןעוו ,ןלעֿפ עכיײוו-טכַײֿפ-לָאװ ערעייז ןיא ןבַײר ךיז

 ןיב לָאמ לֿפיװ ןוא .ליונק ַא יו לָאװ רעייז ןיא ךיז ןטענקוצנַײא ,רָאה ערעייז ןיא
 רעכוטסַאּפ יד ןעוו ,לעֿפ ענעסּפעש יד ןיא ןרָאװעג טמעלקעגנַײא ױזַא סע ךיא

 זַא ,ןעקנירטוצנָא סמענורב יד וצ זױה-רעֿפעש םעד ןיא ןבירטעגנעמַאזוצ ייז ןבָאה
 טַאהעג ביל בָאה ךיא ,ןגָארטקעװַא ןוא ייז ןוֿפ ןשיֿפסױרַא טזומעג ךימ טָאה ןעמ
 עטכַײֿפ יד ןיא טירט-ןסּפעש יד ןעגנַאגעגכָאנ ןיב ןוא לֿפַײֿפ סכוטסַאּפ םעד
 בָאה ,ןהעש-גָאטימ יד ןיא לדַײב טרעֿפעש םעד ןיא טורעג בָאה ,סױרַא סעקנָאל
 ֿבוט םוי םעד טָאהעג ביל בָאה ךיא .עלעגיצ ןרױלרַאֿפ ַא ךָאנ טגָאיעגכָאנ ךיז
 טָאה ןעמ ןוא ,ןדַײנש-לָאװ ןוֿפ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,רעכוטסַאּפ יד ןוֿפ
 טָאה לסּפעש ַא ...ןדָאבעג ךעלכַײט עקידנסילֿפ יד ןיא ןדַײנש ןרַאֿפ ףָאש יד
 סָאד ןעגנַאגעגֿפױא זיא טנגעג רעד רעביא ןוא דנַארב-רעַײֿפ ןיא ןטָארבעג ךיז
 עכלעוו ,תומולח-רעדניק ענַײמ ןענַײז סָאד -- .ןעגנוי-רעֿפעש יד ןוֿפ גנַאזעג

 עג ךיז ןגייל עכלעוו ,ןטכַאנרַאֿפ עטכַײֿפ-יוט ,עקיּפמעד יד טימ טבעװרַאֿפ ןענַײז
 ,לָאט-ןורש םעד רעביא טכיד

 בָאה ךיא ןעוו ,טייהדניק רעטסירֿפ ןַײמ ןוֿפ ךָאנ ךיא קנעדעג רעטומ ןַײמ
 ,ורֿפ עטקיטֿפעשַאב רעייז ַא ןעוועג זיא יז .ץוש ריא רעטנוא ןגױצעגֿפױא ךיז
 ןקלָאמעג רעבַײװ-רעֿפעש יד טימ טָאה יז .טורעג טשינ טנעה עריא ןבָאה לָאמ ןייק
 ףיא רעדָא ,ךַאד ןֿפױא טנקירטעג ייז ןוא ךעלזעק טסערּפעג טָאה ,ףָאש יד
 ,רעטעלב-ןגַײֿפ עטיירב ףיוא רעדָא ,ןגַײװצ-ןעמלַאּפ ןוֿפ ןטכָאלֿפעג ,סעשזעגָאר

 ,ךעלזעק ערעזדנוא ןיא ןגיײֿפ ערעזדנוא ןוֿפ טייקסיז יד טליֿפעג דימּת בָאה ךיא
 יד טימ ןעמַאזוצ ,לָאװ יד ןעניּפש םַײב ןעמונרַאֿפ ןעוועג יז זיא ןטסרעמ םוצ

 ,ןגָארט וצ טכילֿפ יד .םילּכ יד ןשַאװ םַײב רעדָא ,םילעוּפ ערעזדנוא ןוֿפ רעבַײוװ
 יז עז ךיא זַא ,טעשטומעגסיוא ױזַא יז טָאה רעדניק ןגיוז ֹוצ ןוא ןרעבעג וצ
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 ןגיוא ענעשַאלעגסיוא טימ ,םינַּפ לעג"ןסקַאװ ַא טימ ,עכעלקנערק ַא קידנעטש

 -טטָאג ףימ ןיא ןגיוזעגנַײרַא ,ךלימ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ךיא בָאה ריא ןוֿפ ױעבָא

 ,טילשררי ןוֿפ טלײצרַאֿפ רימ טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג זיא יז ,טײקיטכרָאֿפ

 רעביא ,למיה ןיא ןרעטש יד ףיוא ןזיוװעגנָא רימ טָאה ןוא ,שדקמה:תיב ןוֿפ

 ןַײמ טנרעלעג ךיוא ךיא בָאה ריא ןוֿפ .טניואוו ,רעקיטכעמלַא רעד ,טָאג עכלעוו

 ןועי רַאֿפ ןעקנַאד ןוא ןביול טָאג ןוא --- * 'ה תארי המכח תישארפ :קוסּפ ןטשרע

 .רעסַאװ קולש ןדעי רַאֿפ ןוא טיורב לקיטש

 ןוא ריטרַאװק רעשרעבַײװ רעד ןוֿפ ןעמונעגוצ ךימ ןעמ טָאה רעבָא דלַאב

 נא טלַאטשעג סרעטָאֿפ ןַײמ טָאה ָאד ןוא .רעשירענעמ רעד ןיא טכַארבעגנַיײרַא

 ,ןייג וצ בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,געוו םעד רימ ןזַײװנָא ןזא רימ רַאֿפ ןעניײש ןביוהעג

 ,רבדמ םעד ןיא ןדיי יד רַאֿפ ןעגנַאגעגסיורָאֿפ זיא סָאװ ,לַײז עקידרעַײֿפ יד יו

 עטֿפניֿפ סָאד ןעוועג ןיב ךיא .רעטָאֿפ ןַײמ ,גנוי ןעוועג טשינ ןיוש זיא רע

 טיט ,ןַאמ רעקיטֿפעױװק ,רעקירעדינ א ןעוועג זיא רע .בַײװ טייווצ ןַײז ןוֿפ דניק

 ןסעזעג ןענגניז עכלעוו ,ןגיוא עכעלשטנעמ עטוג טימ ,דרָאב רעטײנשַאב רעסַײװ ַא

 ןוֿפ ןעלצלָאװ יד יוװ ןעוועג ןענַײז טנעה ענַײז .ךעלעברָאט-ןרערט ןוֿפ ןצענ ןיא

 -טיוא ,ןרעדַא עכעלקיד טימ עקיכָאנק ,םיוב-טריבלייא ןטָאז ןרָאי טימ ,ןטלַא ןָא

 -טימ ןיילַא טָאה ןוא ןאמ רעקידנטעברא-רעווש ַא ןעוועג זיא רע .טנעה עטעברַאעג

 ,דלעֿפ ןיא רעקַא םעד ןגרָאזַאב וצ םילעוּפ ןוא רעדניק ליֿפ ענַײז טימ ןֿפלָאהעג

 ןייה םעד ןטערט ,סרעלכַײּפש יד ןיא תואוֿבת יד ןעלמַאז ,תואוֿבּת יד ןשערד
 רעבָא .ךיורבעג ןכעלזיוה ןרַאֿפ ץלַא --- ,רעגייטשלימ יד ןיא ןטריבלייא יד ןלָאמ

 טריפעג טָאה רע .ףָאש סעדערעשט ענַײז טימ סנטסרעמ ךיז רע טָאה ןבעגעגּפָא

 עג טָאה רע .רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ טנשריעג טָאה רע עכלעוו ,טכוצ-ףָאש עסיורג ַא

 ןייק קרָאמ:ףָאש ןֿפױא טקישעג טָאה רע סָאװ ,שיײלֿפ רַאֿפ יא ףָאש טעװעדָאה

 אבס-רֿפּפ ןייק קרעמ יד וצ רעדָא ,םיֿבוט-םימי יד ףיוא תונברק רַאֿפ םילשורי

 זעק ןוא רעטופ ןגָאלשעג ןבָאה רעבַײװ יד עכלעוו ןוֿפ ,ךלימ רַאֿפ יא ,דול ןוא
 ןכָאנ ,לָאװ יד ןרעש ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ףָאש יד ןוֿפ הסגרּפ רקיע רעד רעבָא

 ,טמעלַאב ןיא טקַאּפעג ןוא טמעקעג ,ןשַאוװעג לָאװ יד ןעמ טָאה ןטּפעש יד ןרעש

 יד ןוֿפ ענייא ןיא טריֿפעגקעװַא ןוא ןעלמעק ףיוא ןדָאלעג ךָאנרעד יז טָאה ןעמ

 עשהריט ןוא עשינודצ יד ואוו ,שירָאזעצ ןייק רעדָא הֿפי ןייק ,טעטשיןֿפַאה ייווצ

 שרעייז רַאֿפ לָאװ יד ןֿפױק וצ עיצינעֿפ ןוֿפ ןעמוקעגרעטנורַא ןענַײז םירחוס

 ןֿפַאה ןשירַאזעצ ןשיטילָאּפָאמסָאק ,ןכַײר םעד ןיא ,ןקירבַאֿפ-ײרעניּפש ןוא -ןברַאֿפ

 ןשידיי םעד ןיא רעדייא טכייוגרעד זיירּפ ןרעכעה א דימת לָאװ רענורש ייז טָאה

 -סיוא ,ןדיי בוס יו ,ןֿפַאה ןשירַאזעצ םעד רעבָא טָאה רעטָאֿפ ןַײמ .הֿפי ןוֿפ ןֿפַאה

 ,םימעט עלַאנָאיצַאג ןוא עזעיגילער בילוצ ןטימעג

 ןָאק ןעמ ןוא ,ןרעטלע ענַײז ןוֿפ הכָאלמ יד ןעמונעגרעביא טָאהעג טָאה רע

 .סעדַאטס ענַײז ןוֿפ רעדנוזַאב ףָאש עדעי טנעקעג טָאה רע זַא ,םיא ףיוא ןגָאז

 ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,עדַאטס רעד ףיוא ןבעג קילב ןייא טֿפרַאדַאב רָאנ טָאה רע

 טױריֿפעג ייז טָאה רעֿפעש רעד ביוא ,טנעקרעד ךַײלג טָאה רע .ריא טלעֿפ סע סָאװ

 וצ ןטלַאהעג יז טָאה רע ביוא ,ןעקנירטנָא ןלַאװק יד וצ טַײצ רעקיטכיר רעד וצ

 -טֿפש ,עטוג ףיוא טריֿפעג ייז טָאה ןעמ יצ ,ןוז רעטצעזעגסיוא רעד ףיוא גנַאל

 -ייטש-ןלַאקס יד ןשיווצ טזָאלעגנלױַא ייז טָאה רע יצ ,ןעשַאּפ וצ רעדלעֿפ עקיד
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 ןיא סיוא ךיז טנעקעג ןוא ןטייהקנַארק ערעייז עלַא ןוֿפ טסואוועג טָאה רע .רענ

 טיול ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןבלַאז-לייה יד טָאה רע עכלעוו ןוֿפ ,רעצכעטַײרק יד

 טנעקרעד טָאה רע .השוריב ןעגנַאגעגרעביא ןענַײז עכלעוו ,ןטּפעצער-עילימַאֿפ

 עכלעוו ,היח רעדעי ןוֿפ טירט יד ןדָאב ןֿפױא םרָאֿפ רעד ןוֿפ קורדּפָא םעד טיול

 סרעטומ ערעייז טימ עגנוי יד עכלעוו ןיא ,רעלעטש יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה

 טנעקעגסיוא ךיז טָאה רע .טכַאנ רעד ןוֿפ טלעק רעד ןוֿפ ןעוועג טצישַאב ןענַײז

 טיול ,ןוז רעד ןוֿפ ךיז ןצעז םעד טול ,ןרעטש יד טיול :למיה ןוֿפ סנכייצ יד ןיא
 יד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד טסואוועג רע טָאה ,ןַײש-הנֿבל םעד ןוֿפ טייקרָאלק רעד

 -ֿפױא ךיז רע טָאה ,טסעֿפ ןֿפָאלשעג ןענַײז עלַא ןעוו ,טכַאנ ןטימ ןיא .סרעטעוו

 -ַאטס ענַײז וצ ןַײרַא דלעֿפ ןיא טזָאלעג ךיז טעּפמיא ןשרוחב ַא טימ ןוא ,טּפַאכעג

 ענַײז טימ ןענוֿפעג ךיז ןוא םערוטש ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד טליֿפרעד טָאה רע .סעד

 רע זיא ,רעטלע ןַײז ףיוא טקוקעג טשינ .ףליה ןַײז ןֿפרַאדַאב ייז תעשב ,ףָאש

 סע טָאה רע ןענַאװ זיב ,טורעג טשינ טָאה ןוא ןֿפָאלעגכָאנ עלעגיצ רעדעי ךָאנ

 זיא סע ןעוו ,ןעז טֿפרַאדַאב ךיוא םיא טָאה ןעמ .,טכַארבעג םייהַא ץנַאג טשינ

 טימ טקיטכענעג טָאה רע .ּפָא עניילק יד ןֿפרַאװ סרעטומ יד ןעוו ,טַײצ יד ןעמוקעג

 עדערעשט ַא ףיוא ןקוק ןזיולב םַײב .דלעֿפ ןיא סעדַאטס יד ַײב סרעֿפעש ענַײז

 ביוא ,טלעֿפ ףָאש ענַײז ןוֿפ עכלעוו ביוא ,טסואוועג ,ייז ןלייצ וצ טשינ ,רע טָאה

 זיא רע ןוא ,ןייטש ַא רעטנוא ,דלעֿפ ןיא ןֿפרָאװעגּפָא טשינ טָאה ייז ןוֿפ עכלעוו

 טכַאנ יד זַא ,ןֿפָארטעג טָאה לָאמ טֿפָא .םענעֿפרָאװעגּפָא םעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ

 -עגכָאנ ןעגנוי-רעֿפעש ענַײז טימ טָאה רע תעשב ,םיא רעביא ןלַאֿפעגוצ זיא

 רע .ןשוב-גרַאב יד ןוֿפ שינעטכידעג רעד ןיא עלעגיצ ןֿפרָאװעגּפָא ןַא טריּפש

 טכַארבעגקירוצ טשינ עלעגיצ סָאד טָאה רע זיב ,ןעמוקעג םייהַא רעִירֿפ טשינ זיא

 .רעטומ ןַײז וצ

 ,הנומא ןַײז ןוֿפ לייט ַא ןעוועג זיא ףָאש סעדַאטס ענַײז ףיוא ןסַאּפֿפיױא סָאד

 רעייז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא רע ןוא ,ףָאש יד ןבעגעגרעביא םיא טָאה טָאג

 ןעוועג ןטלָאװ ייז רָאנ ,םיא וצ טרעהעג טשינ ןטלָאװ ףָאש יד יו ױזַא .טײקצנַאג

 ַא רַאֿפ ןובשחו-ןיד ןבעגּפָא זומ רע ןוא טנַאה ןַײז ןיא ץֿפח רענעבעגעגרעביא ןַא

 עיצידַארט-החּפשמ ַא ןעוועג זיא סָאד .םיא רַאֿפ םילעוּפ יד יו ,תיבה-לעב ןרעכעה

 ,טַײל-רעֿפעש יד ַײב

 רעד ןיא רעטנרעלעג ןייק טשינ .ןַאמ רעקיטכרָאֿפסטָאג ַא ןעוועג זיא רע

 ,טָאג ןַײז טימ תומלשב זיא רע ביוא ,טגרָאזַאב ןעוועג קידנעטש רע זיא ,טֿפירש

 ,גרָאז ליֿפ טֿפַאשרַאֿפ םיא ןבָאה םיערז ןוא םיאלכ ןוֿפ תווצמ עטריצילּפמָאק יד

 יד ןענרעל םיא לָאז רע זַא ,םכח-דימלּת ַא ןעגנערב טָאטש רעד ןוֿפ טגעלֿפ רע

 ןימ ןרעדנַא םעד טימ ןשימ ָאי געמ רע סָאװ ,ןזַײװנָא םיא .,ןעייז ןוֿפ ןצעזעג

 .ןרעדנַא ןוֿפ רענייא טקורעגּפָא ןַײז ןזומ ייז טַײוװ יו ,טשינ סָאװ ןוא ןעייז םַײב

 רעדָא עלעגיצ עטשרע סָאד ןהֹּכ םעד ןבעגּפָא טימ ןעמוקעגנָא םיא זיא רעטכַײל

 רַאֿפ ןבױרטנַײװ יד ןוֿפ סקואװכָאנ ןטייווצ םעד ןוא תואוֿבּת ןסַאּפ יד ןזָאלרעביא

 ןעגנַאגעגרעביא זיא ןוא עיצידַארט-עילימַאֿפ ןעוועג זיא סָאד .טַײלעמערָא יד

 -ײרֿפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,ןעז טֿפרַאדָאב םיא טָאה ןעמ .ןרעדנַא םוצ רוד ןייא ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןהֹּכ םעד ןעמונעגֿפױא טָאה רע תוֿבהלתה רעקיד

 -טשרע יד ןעמענוצּפָא רעדָא ,תואוֿבּת יד ןוֿפ עטנעצ סָאד ןעמענוצּפָא דול טָאטש
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 -נַײרַא טֿפָא םיא טָאה סע סָאװ רָאנ ,טייקיליײה ןעוועג זיא סָאד .תומהב ענעריובעג
 ןענַײז סָאד ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא ,ןגָאז וליֿפַא ןָאק ןעמ ,טײהנגעלרַאֿפ ןיא טכַארבעג

 -ּפָא ,םילּכ יד ןעלֿבוט ,טייקנייר ןטיהּפָא ןוֿפ םיניד עטריצילּפמָאק ליֿפ יד ןעוועג
 טנעגעג רעזדנוא ןיא .עדמערֿפ ןוֿפ גנורירַאב ןוֿפ ןַײװ ןוא טיורב סָאד ןטיהוצ
 רעד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו --- ,ןכירג ,ןטינענּכ --- ,ם"וכע ליֿפ ןסעזעג ןענַײז
 ןעוועג ןענַײז רימ .םי"גערב םעד טניױָאװַאב טָאה סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעטשימעג
 יז טימ גנורירַאב רעכעלגעט-גָאט ןיא ןעמוקעג ןענַײז רימ .ייז טימ טשימעגסיוא
 רעטָאֿפ ןַיימ ןוא .ךיז טימ טגנערב ןבעל סָאד סָאװ ,ןעגנוגעווַאב רעטנזיוט ךרוד
 גנורירַאב ענעי רעדָא ,יד טשינ ביוא ,ןרעטיצ ןייא ןיא ןטלַאהעג קידנעטש טָאה
 ,םילּכ ענַײז רעדָא לייא ןַײז ,ןַײװ ןַײז ,טיורב ןַײז טכַאמעג אמט טָאה ייז טימ
 רעטנוא ןלַאֿפרעטנורַא טשינ לָאז רע זַא ,ןבָאה ארומ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע
 טשינ ,רוטלוק רעייז ןוֿפ ןרעו טשרעהַאב טשינ ,עדמערֿפ יד ןוֿפ סולֿפנַײא םעד
 יד רַאֿפ ןעוועג זיא רעבָא ארומ רקיע רעד .םיגהנמ ערעייז ןוֿפ ןרעו טקעטשעגנָא
 עשידִיי יד ,ייז .רענעמ יד רַאֿפ גנולכיורטש ַא ןעוועג ןענַײז רעבַײװ יד .רעבַײוװ
 ןיטעגּפָא רעד ןוֿפ ףושּכ םעד רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא טכַײל ןענַײז ,רעבַײוװ
 ואוו .םיױג יד ַײב טײקרַאבטכורֿפ ןוֿפ ןיטעג יד ןעוועג זיא עכלעוו ,תורתשע
 ןיא יז טָאה ,םילעוּפ עשידִיי ערעזדנוא ןוֿפ ןירעניוװעג קיניײװ ַא רעדָא הרקע ןַא
 טֿפָא טָאה ןעמ .תורתשע ןוֿפ חבזמ םוצ ןביוט רעדָא ןעמולב טכַארבעג םייהעג
 ,רעבַײװ עשידַיי יד לב ךעלתורתשע עניילק ןוֿפ טלַאטשעג ןיא םילסּפ ןענוֿפעג
 ןוֿפ ףליה רעד טימ ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טגעלֿפ רעטָאֿפ ןַײמ .םייל ןיא ןטָאנקעג
 ןיא ןעגנוכוזרעטנוא ןכַאמ ,תורשעמ יד ןעמענּפָא דול ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןהּכ
 ,ןסיוטשעצ טָאה רע עכלעוו ,םילסּפ עלַא ןעמענוצ ןוא רעבַײװ יד ןוֿפ ןטלעצעג יד
 ,ןעַײרעגעלש םעד ךרוד ןעמוקסיורַא ןגעלֿפ לָאמ טֿפָא .טעטכיגרַאֿפ ,ןכָארבעצ
 -ייוו ערעייז ךיז ןוֿפ ןבירטרַאֿפ ןבָאה רענעמ יד זַא ,וצרעד טריֿפעג ןבָאה עכלעוו
 רַאֿפ טלוק רעייז ןטלַאהעגנָא רעטַײװ םייהעג ןיא ןבָאה רעבָא רעבַײװ יד .רעב
 טָאה רע .טיוה יד טרעטיצעג קידנעטש טָאה רעטָאֿפ ןַײמ ףיוא .תורתשע רעד
 ,ץענערג יד ןטָארטעגרעבירַא טשינ ,הלילח ,טָאה ןיילַא רע ביוא ,טסואוועג טשינ
 ביוא :םכח-תלאש ַא ןגערֿפ דול ןייק רעטַײר ַא ןקיש רע טגעלֿפ קֿפס ןדעי ַײב
 טָאה רע ןוא ,ןיירמוא רעדָא ןייר זיא ,ירכנ ַא טרירַאב טָאה סע ןכלעוו ,ןַײװ רעד
 טמולחעג ןוא ,םכח-דימלת ַא ןוז ַא טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד ןעוועג אנקמ קידנעטש
 ןוא הכימס ןעמוקַאב לָאז סָאװ ,דניק ַא ןבָאה לָאמַא ןיילַא ןַײז וצ הכוז ןוֿפרעד
 .תולאש ןענקטּפ ןענָאק

 ,געוו סטָאג ןוֿפ ןײגּפָארַא ,הלילח ,ןוא םייוג יד טימ שימסיוא רַאֿפ קערש יד
 עקילייצמוא יד ץוחַא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא --- םיגהנמ ערעייז ןעמענרעביא
 ךָאנ רעטָאֿפ ןַײמ טָאה ,טמױצעגמורַא זדנוא ןבָאה םימכח יד עכלעוו טימ ,ןעמיוצ
 ,ענעגייא ןבעגעגוצ

 עכלעוו ,ןעלמעק יד טימ ןעמונעגטימ טלמונַא רעטָאֿפ רעד ךימ טָאה זניוולגנלי = |
 -עצ ןוֿפ קרַאמ-ןֿפַאה םוצ ,ףָאש ענעריושעג רעזדנוא ןוֿפ לָאװ יד טריֿפעג ןבָאה
 -ץגֿפױא ,לארׂשי-ץרא ןוֿפ םוחּת ןיא ןגעלעג זיא יז וליֿפַא ןעוו ,עירַאזעצ .עירַאז
 ןטלָאגעג רעבָא יז טָאה ,ןדִיי ליֿפ טימ טרעקלעֿפַאב ןוא גינעק ןשידִיי ַא ןוֿפ טיוב
 זַא ,ןגָאזנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג רימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ ןוא .םייוג ןוֿפ טָאטש ַא רַאֿפ
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 "נא רעדָא טיורב תיזכ ןייק ןַײז םעוט טשינ לָאז ךיא זַא ,ןטיהסיוא ךיז לָאז ךיא

 טָאטש-ןֿפַאה עסיורג יד עז ךיא .גנורעקלעֿפַאב רעקיטרָאד רעד ןוֿפ זַײּפש ערעד

 טכיל סרעבעצ עלוֿפ ןיא ךיז ןדָאב רעזַײה ענרענײטשרָאמרַאמ עטַײװ יד ,רימ רַאֿפ

 ,טָאטש עסיורג עטייווצ יד ןעוועג זיא סָאד ,סױרַא רענעטרעג עשיטָאטש יד סיוא

 עירַאזעצ טָאה םילשורי יװ שרעדנַא רעבָא .םילשורי ךָאנ טכוזַאב בָאה ךיא סָאװ

 -עגנַײרַא ךימ ןבָאה שדקמה-תיב רעד ןוא םילשורי תעשב .טקריוועג רימ ףיוא

 ,טײקיטכרָאֿפסטָאג ןוא דוֿבּכה-תארי ןוֿפ זַאטסקע ןטמיוצעג-טשינ ַא ןיא טכַארב

 "עצ ךימ טָאה עכלעוו ,טָאטש עקידנלַײזרָאמרַאמ ,עטנדרָאעג-טוג יד טָאה ---

 םעד טָאטשנַא .האנק ןוא סעּכ ַא רימ ןיא טקעװרעד ,םוטכַײר ריא טימ טקירד

 רעסייק ןרַאֿפ לּפמעט ןכיוה םעד ןעזעג ָאד ךיא בָאה ,טָאג רַאֿפ שדקמה'תיב

 ןוֿפ ןבױהעגסױרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,םיא םורַא ןלַײז עליֿפ ענַײז טימ סוטסוגיוא

 זיא סָאװ ,ןֿפַאה ןטײזַאב-ןלַאקס ַא טָאטשנָא .טָאטש ןיא סעדייבעג ערעדנַא עלַא

 ,הֿפי ןיא טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,םערוטש ַא תעשב ךעלֿפיש יד רַאֿפ ךעלרעֿפעג

 עקידרעטעמ"-טרעדנוהיייווצ ,עגנַאל ,עקידרענײטש-סַײװ ַא ןעזעג ָאד ךיא בָאה

 ןכָארבעג טָאה ןוא םי ןוֿפ שינעֿפיט רעד וצ זיב ןעגנַאגעגסױרַא זיא עכלעוו ,טנַאװ

 לָאצ ַא ןָא ןענוֿפעג טרָאד ךיז ןבָאה ,טצישעג ןֿפַאה ןקיאור םעד ןיא .ןלַאװ יד

 -ֿפיױא רעטָאֿפ ןַײמ ךימ טָאה ,ןעלגעז יד ןוֿפ רילָאק םעד ןיא .,ןעלגעז עטרילָאק

 ןעוועג ָאד ןענַײז סע .ןעמוק ןֿפיש יד דנַאל ןכלעוו סיוא ,רע טנעקרעד ,טרעלקעג

 םעד ןוֿפ וליֿפַא- ןוא ןרוּפצ לזדניא ןוֿפ ,םירצמ ןוֿפ ,ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ ןֿפיש

 ןוֿפ טעטש-ןֿפַאה עטַײװ ןוא עטנעָאנ ערעדנַא ןוֿפ ןוא סָאדָאר לזדניא ןשיכירג

 ַא ןָא טייג ןֿפַאה ןטרעסַאלֿפעגסױא טוג רָאמרַאמ טימ םעד ףיוא .,לודגה-םי

 עטדיילקַאב קיטרַאדמערֿפ יד ןוֿפ תורוחס עטגײלעגּפָא יד םורַא לדנַאה רעקידעבעל

 ןלָאװ עטגײלעגּפָא ערעזדנוא טימ ןענַאטשעג ןטרָאד ןענַײז רימ ךיוא .םירחוס

 -עג ,עטרילָאק-ןייש ןיא רוצ ןוֿפ םירחוס יד ןבָאה דלַאב .קרַאמ-לָאװ םעד ןיא

 טוואורּפעג ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ ,זדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז ,רעדיילק עטלקיוו

 ןוא ןעגנודעג רעטָאֿפ ןַײמ טימ ךיז יז ןבָאה ,לָאװ רעזדנוא ןוֿפ טעטילַאװק יד

 טימ ךעלקעז יז ןוֿפ ןטלַאהרעד טָאה רעטָאֿפ ןַײמ .זַײרּפ ןֿפױא ןרָאװעג הוושומ

 טכַארבעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,ןֿפַאלקש-ףיש ךרוד ןבָאה ייז ןוא ,סעמכַארד עשהריט

 ןֿפישלגעז ערעייז ףיוא לָאװ קעּפ יד ןדָאלעגֿפױא ,ךיז טימ

 -יא רעטָאֿפ רעד טָאה ,הרוחס רעזדנוא טֿפױקרַאֿפ ןבָאה רימ יו ,םעד ךָאנ

 יב ןעמונעג רע טָאה ךימ ןוא ,רעבַײרט-למעק יד טימ ןעלמעק יד טזָאלעגרעב

 ַא ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ןענַײז רימ .טָאטש רעד רעביא ךימ טריֿפעג ןוא טנַאה רעד

 -רָאמרַאמ עסַײװ רעטיול סיוא ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עדַאקרַא עטקעדעג ,עגנַאל

 קלָאֿפ ליֿפ ,סנקלַאב-רעדעצ יד רעביא רעכיט עטבעוועג טימ טקעדַאב ןוא ןלַײז

 יד סָאװ ,רעבלעוועג ןוא סרעדנעטש יד םורַא ,ןדַאקרַא יד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה

 ואוו ,טַאהעג טרָאד ןבָאה טַײל ערעדנַא ןוא ןרוּפצ ןוא ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ םירחוס

 ענעדײשרַאֿפ ,הריט ןוֿפ רעדיילק עטבעוועג ,עטרילָאק יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע

 ןעוועג .ןײבטנַאֿפלעה טימ טצעזַאב ןוא ץלָאה-ןרעדעצ סיוא טעברַאעגסיױא ,םילּכ

 ןיא ןסָאגעג ,טכעלשעג ןכעלבַײװ ןוא ןכעלנעמ ןיא רעטעג ןוא ןצעג ךיוא ָאד

 -סָאבלַא סיוא טרעמַאהעגסיוא ,ןלַאטעמ ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,זנָארב ןשיטנירָאק

 טנעה ערעייז ןטלַאה עכלעוו ,רעבַײװ עטעקַאנ ןוֿפ ןטלַאטשעג ןיא ןצעג ;רעט
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 ןענַאטשעג ןענַײז םינוק ליֿפ ןוא .ךיוב רעייז ףיוא רעדָא ןטסירב ערעייז ףיוא

 -גודעג רעטעג ערעייז ןבָאה לייט ןוא ,ייז טרעדנואווַאב ,ייז טכַארטַאב ןבָאה ,םורַא

 רעדָא ןַײװ-סערּפיצ רעטיל ַא רעביא ךיז טגניד ןעמ יװ ,םירחוס יד ַײב ןעג

 ךיז ןבָאה ,סעשינ יד ןיא ,ןדַאקרַא יד ןשיווצ .ןעמיורגלימ עסיז ,עֿפײר רעביא

 רענעמ עקידנעייגכרוד יד ןֿפורעגנלרא ןבָאה סָאװ ,ןעורֿפ עקידניז ןטלַאהעגֿפױא

 סיוא ןזָארטַאמ יד ןוֿפ טרעהעג ךיז ןבָאה תולוק ערוּכש .ךעלבלעוועג ערעייז ןיא

 ַײב ןגיוצעג ךימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ .ןעוועג טרָאד ןענַײז עכלעוו ,סקאדנוּפ יד

 -עג םעד ןוא שימעגסיוא םעד ךרוד טּפעלשעגכרודַא ךימ קנילֿפ ןוא טנַאה רעד
 טשינ ,הלילח ,לָאז ןוא דניז רעייז ןעז טשינ לָאז ךיא ידּכ ,םייוג יד ןוֿפ םורב
 םעד ןוֿפ טריֿפעגסױרַא ךימ טָאה רע זיב ,טייקיניירמוא טימ יז ןוֿפ ךיז ןקעטשנָא

 ןיא .ןַײרַא תונכש רעשידִיי רעד ןיא ךימ טכַארבעגנַײרַא ןוא םייוג יד ןוֿפ שיור
 -ןוז ןוא רעכעלַײל טימ טקעדרַאֿפ ןעוועג זיא עכלעוו ,הינסכַא ןַא ןוֿפ ףיוה ַא
 סרעֿפעש עשידיי ליֿפ ןעור ןענוֿפעג סעשינ יד ןיא רימ ןבָאה ,ןוז רעד רַאֿפ רעכיט
 ןזָאלַאב טכַארבעג ןבָאה יז עכלעוו ,ןעלמעק ןוא ןעלזייא ערעייז טימ םירעיוּפ ןוא
 ןוֿפ םינכש ןענוֿפעג ךיֹוא רימ ןבָאה טרָאד .ןַײרַא טָאטש רעד ןיא תורוחס טימ
 טכַארבעגנַײרַא ןבָאה רעבַײרט-למעק ערעזדנוא ךיוא .ןורש ןיא רעטרע ערעזדנוא
 רעד ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה ןדִיי יד .ןעקנירטוצנָא תומהב ערעזדנוא ןיהַא
 -נוא ןדנובעגֿפױא ןבָאה רימ ןוא טנעה ערעזדנוא ןשַאוװעג ןבָאה רימ ,הינסכַא
 ןבָאה רימ ןוא ,םייה רעד ןוֿפ טכַארבעגטימ ןבָאה רימ סָאװ ,ךעלטניב ערעזד
 ,טיורב רעזדנוא ןסעגעג

 ;רעטָאֿפ ןַײמ טגערֿפעג ךיא בָאה ןסע םַײב

 וצ ןעניד ,ןקידניז ןעוט םייוג יד .ךימ ןרעל ,רַאה ןַײמ ןוא רעטָאֿפ ןילמ ---
 רימ סָאװ ,תווצמ יד ןוֿפ ענייא ּפָא טשינ ןטיה ןוא ,ןטייקידריוומוא וצ ןוא רעטעגּפָא
 ,ןעזעג טנַײח ןבָאה רימ יו ,ןגיוא ערעייז ןוֿפ סטכעלש סָאד ךָאנ ןעייג רָאנ ,ןטיה
 טכַאמעג רע טָאה ייז ןוא ,ןילַא זדנוא רָאנ ,טָאג טשינ ייז טֿפָארטש ךָאד ןוא ---
 !דנוא רעביא ןרַאה רַאֿפ

 רימ טרעֿפטנע -- !יקונת ,טשינ ךיא סייוו סָאד ,ױזַא זיא סָאד סָאװרַאֿפ ---
 זומ ןעמ רָאנ ,ןַײז םערתמ טשינ ןעמ רָאט םיׂשעמ סטָאג ףיוא --- ,רעטָאֿפ ןַײמ
 ןרעטלע ענַײמ ךימ ןבָאה יױזַא !הֿבוטל וז םג :ןגָאז ןוא הֿבחַאב ךיז ףיוא ןעמענ ייז
 -עג עריא ןיא ןַײרַא ןעגנירד ,הרוּת יד ןשרָאֿפ םימכח-ידימלּת יד רָאנ ,טנרעלעג
 ,ןוז ןיימ ,וטסליוװ .ךַאז רעד ןוֿפ םעט םעד ןסייוו ייז .געוו סטָאג ןכוז ןוא ןשינמייה
 ?ייז ןוֿפ רענייא ןַײז

 .טרָאװ סטָאג ןשרָאֿפ טלָאװעג טלָאװ ךיא ,רעטָאֿפ ןַיײמ ,ָאי --
 טעװ סָאװ ,ןוז ַא ןבָאה וצ טָאג ןטעבעג ךיא בָאה גנַאל ןבעל ץנַאג ןיײמ ---

 ,הרוּת רעקילייה רעד ןענעמדיוו ךיז לָאז רעכלעוו ,ןדנעל עניימ ןוֿפ ןײגסױרַא
 ןוֿפ ןסינעג לָאז ךיא ןוא ןגעוו טענַײז ןוֿפ ןרעװ טנַײשַאב לָאז בעטלע ןַײמ ידּכ
 -סיוא ןבָאה רעדירב ענַײד .טלעוו רעגעי ףיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא טכורֿפ ענַײז
 טנעה ערעייז ןיא ןעמונעג ןבָאה ןוא טלעוו רע ד ןוֿפ קלח םעד ךיז רַאֿפ טכוזעג
 טָאג טעװ רשֿפא .רעטכיצ-ףָאש ןרָאװעג ןענַײז ייז ,ןרעטלע ערעייז ןוֿפ הכאלמ יד
 ?רעדניק ענַײמ ןוֿפ ןטסגניי םעד טימ גנונעֿפָאה ןַײמ ןקיטכערַאב

 ?הרות יד ןעניוועג וצ ןָאט וצ ךיא בָאה טָאװ ---
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 .זַײרּפ ןרעַײט ַא ךרוד טֿפױקעג רָאנ טרעוו הרוּת יד זַא ,ןגָאז םימכח יד --

 ןוא רעסַאװ גרַאק ןעקנירט ,טיורב ןקירט ןסע זומ ןעניוועג יז ליוו סָאװ רעד

 ַא יו םיא רַאֿפ ןייטש ןוא ,ןיבר ןַײז ןענידַאב ןוא ,קנַאב רעטרַאה רעד ףיוא ןֿפָאלש

 טָאה רעטָאֿפ ןַײד ,רעטָאֿפ ןַײד יו רעמ זיא יבר ַא םערָאװ .רַאה ַא רַאֿפ טכענק

 וטסיב .הרוּת יד זיא סָאד -- .המשנ יד ריד טיג יבר רעד ,ןריובעג רָאנ ךיד

 ?ריא רַאֿפ זַײרּפ םעד ןלָאצַאב וצ ,ןוז ןַײמ ,טיירג
 ןעניֿפעגוצסיױא רָאנ יבַא ,זַײרּפ ןדעי ןלָאצַאב וצ טיירג ןיב ךיא ,רעטָאֿפ ןַײמ ---

 | ,טָאג ןוֿפ ןגעוו יד
 ךיא לעװ ךָאנרעד ,יבר ַא וצ דול ןייק ןקיש ךיד לעװ ךיא ,ןוז ןַײמ ,טוג --

 .ןרעו רעטלע טסעװ וד ןעוװו ,םילשורי ןייק ןעמענטימ ךיד
 :טגָאזעג ןוא למיה םוצ טנַאה יד ןביױהעגֿפױא טָאה רעטָאֿפ ןַײמ ןוא
 ןַײמ ןוֿפ ץרַאה ןיא ןבעגעגנַײרַא טסָאה וד סָאװ ,רעטָאֿפ ,ריד קנַאד ךיא --

 ,הרוּת יד ןשרָאֿפ וצ רעגַאב םעד דניק

 רעביא טכַאמעג רעטָאֿפ ןַײמ טָאה ,רָאי ןצַײרד ןרָאװעג טלַא ןיב ךיא ןעוו

 רַאֿפ רימ רַאֿפ תוירחא סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע ."ינרטּפש ךורב, הכרב ַא רימ

 ענַײמ רַאֿפ ןרָאװעג ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןיילַא ךיא ןיב ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ .טָאג

 ,תסנכ-יתב ליֿפ ןעוועג ןענַײז סע ואוו ,דול ןייק טקישעג ךימ טָאה רע .םיׂשעמ

 ,דמלמ ַא וצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ךיא ןיב ,תסנכ-יתב יד ןוֿפ םענייא ןיא ,טרָאד ןוא

 ,חַּפ-"לעב תודגא ןוא תוכלה יד ןוא ,ֿבתּכבש הרוּת יד טנרעלעג ךימ טָאה רעכלעוו

 ַײב ,החּפשמ ַײב ךיא בָאה טניואוועג ,דִיי סלַא ןסיוו טֿפרַאדַאב בָאה ךיא סָאװ

 עקַאט םיא ַײב .רעכַאמלטָאז ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטומ ןַײמ ןוֿפ רעדורב ַא

 ןרעטלע ענַײמ וליֿפַא ןעו .ַײרעכַאמלטָאז ןוֿפ הכאלמ ןַײמ טנרעלעג ךיא בָאה

 ןזָאל וצ טמיטשַאב ייז ןבָאה ךימ ןוא ךעלגעמרַאֿפ קיסעמסנטלעהרַאֿפ ןעוועג ןענַײז

 ןוֿפ ןענרעל טזומעג רעבָא ךיא בָאה ,םכח-דימלּת ַא ןרעוו וצ ןוא הרוּת ןענרעל

 דניק ןַײז טשינ טנרעל סָאװ רעד; :ךָאנ ךורּפש םעד ךָאנ ,הכאלמ ַא טייהרעניילק

 ."רעביור-געוו ַא םיא ןוֿפ טכַאמעג טלָאװ רע יו טוג ױזַא זיא ,הכאלמ ַא

 טכַארברַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי-ןרעל ענַײמ ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ךיז לעװ ךיא
 ןוא עטנַאקַאב ליֿפ טַאהעג בָאה ךיא ואוו ,דול טָאטש רעמענעגנָא רעד ןיא

 ,ענעגייא ענַײמ ןעז וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טֿפָא ךיוא בָאה ךיא ואוו ןוא טנַײרֿפ

 וצ ןַײרַא טָאטש ןיא םרַאֿפ-ףָאש רעייז ןוֿפ ןטקודָארּפ יד טכַארבעג ןבָאה עכלעוו

 ,ֿבתּכבש הרוּת ןיא ַײס ,ןסיוו ליֿפ טלמַאזעגנָא ןרָאי יד ןיא בָאה ךיא ,ןֿפױקרַאֿפ

 ןיב ךיא זַא .הלבקב ןרָאװעג ןבעגעג זדנוא זיא עכלעוו ,הּפ לעבש הרוּת ןיא יײס

 ךימ טָאה .ןרעטלע ענַײמ וצ ןעמוקעגמײהַא ךיא ןיב ,רָאי ןצכעז ןרָאװעג טלַא

 ;טגערֿפעג רעדיוו רעטָאֿפ ןַײמ

 ?הרוּת רעד ןענעמדיוו ךיז ,דניק ןַײמ וטסליװ ---
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 !שֿפנ ץנַאג ןַײמ טימ ,ץרַאה ץנַאג ןַײמ טימ ---

 -לגר-הלוע םילשורי ןייק ןײגֿפױא ןלעװ רימ ןעוו ,ךיד ךיא לעװ ,ױזַא ביוא --
 םעד ַײב ןיז ייווצ ענַײז טלַאה רע סָאװ ,טנַײרֿפ ַא ךיא בָאה טרָאד .ןעמענטימ ,ןַײז
 ,ייז טימ ןזָאלרעביא טרָאד ךיד ךיא לעוװ ,ןומידקנ ןיבר ןטמירַאב

 םילשורי ןייק ןעגנַאגעגֿפױא זיא רעטָאֿפ ןַײמ ןעוו .ןעועג סע זיא ױזַא ןוא
 רעטומ ןַײמ ךיוא ןעגנַאגעגֿפױא זיא סע .ןעמונעגטימ ךימ רֶע טָאה ,ןײז-לגר-הלוע
 עדַאטס עניילק ַא ןבירטעגנָא ןבָאה ייז -- ,רעדירב ערעטלע ענַײמ ןוֿפ ייווצ ןוא
 ןעוו ,רעטָאֿפ ןַײמ ןוא ,רעטומ ןַײמ טריֿפעג ןבָאה עכלעוו ,ןעלזייא רָאּפ ַא ןוא ןסּפעש

 רעטָאֿפ ןַײמ סָאװ ,ןַיײוו ןטוג טימ ןגירק רָאּפ ַא ;ןייג ןוֿפ ןרָאװעג דימ זיא רע
 עטנקירטעג ,קינָאה טימ ןגירק רָאּפ ַא ;טנַײרֿפ ןַײז רַאֿפ הנּתמ ַא טריֿפעגטימ טָאה
 ןַײמ ךָאנ טָאה .םעד ץוחַא .זדנוא רַאֿפ ךרדל הדצ רַאֿפ טיורב ןֹוא ךעלזעק
 -עג סמעלַאב טימ ןדָאלַאב ,ןעלמעק ייווצ ןבירטעגנָא ףסוי רעדורב רערעטלע
 הנּתמ ַא טריֿפעגטימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ סָאװ ,ףָאש ערעזדנוא ןוֿפ לָאװ ענעטינש
 םילשורי ןיא ןייטשנַײא ןלעװ רימ ןכלעוו יב ,ינירוקה ןועמש טנַײרֿפ ןַײז רַאֿפ
 ,ֿבוט-םוי ךרוד

 ןיא .סעקינלגר-ילוע ערעדנַא ןסָאלשעגנָא זדנוא וצ ךיז ןבָאה דול ןיא דלַאב

 ןשיטָאטש ןצנַאג םעד ןעמונרַאֿפ סעקינלגר-ילוע ןענַאװַארַאק יד ןיוש ןבָאה הנֿבי
 ןבָאה ,ךעלֿפַײֿפ ןוֿפ ןֿפַײֿפ םעד טימ טײלגַאב ןוא ללה ןוֿפ גנַאזעג טימ ןוא ,קרַאמ
 ,םילשורי ןייק געוו רעזדנוא ףיוא הדוחי-ירה יד ןגַײטשַאב וצ ןבױהעגנָא רימ

 ,ןעוועג לגר-הלוע טייהדניק ןַײמ ןיא לָאמ עקינייא ןיוש בָאה ךיא וליֿפַא ןעוו
 ןיײמ ןיא ןבילבעגרעביא םילשורי ןייק ןײגֿפױא עקילָאמסָאד סָאד רעבָא זיא --
 יד ןרעיוא יד ןיא ךָאנ רימ ןעגנילק סע .לָאמ ערעדנַא סעדעי יװ רעמ ןורּכז

 יז ףיוא ןגַײטש ייז ןעוו ,ןעלזייא עטריצַאב יד ןוֿפ רעזדלעה יד ףיוא ךעלקעלג
 ךיא זַא ,ןבַײלברַאֿפ וצ םילשורי ןייק ףיוא ייג ךיא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .גרעב |

 ןַײמ ףיוא ןעוועג קירעגַײנ ןיב ךיא .הוּת רעד ךיז ןענעמדיוו וצ טמיטשַאב רעוו
 -- קנעדעג ךיא .ןבעל םעַײנ ןַײמ וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ףיוא ןוא ןיבר
 ,לַאװק ַא םורַא ףרָאד ַא ןיא טורעג טָאה הדע רעזדנוא ואוו ,גרעב יד ןיא טכַאנַײב
 ,ףרָאד םעד ןוֿפ ןבוטש יד ןיא ןײגנַײרַא טלָאװעג טשינ ןבָאה ןעניױשרַאּפסנַאמ יד
 ןבילבעגרעביא ןענַײז רָאנ ,טכַאנ רעד ןיא ןעור ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ואוו
 ,לַאװק םעד םורַא ןדנוצעגנָא ןבָאה רענעמ יד סָאװ ,רעַײֿפ ַא ַײב ,ןסיורד ןיא
 טלקיוועגנַײא ןעוועג טַײל עטלַא יד ןענַײז ,גרעב יד ןיא ןעוועג טלַאק זיא טכַאנ יד
 ןענַאטשעג ןעגַײז ערעגניי יד ,סעליה ענעצליֿפ ןיא ,ןלעֿפ"סּפעש ערעייז ןיא

 רענייק .ןעוועג שמשמ ייז ןבָאה ,טנגוי יד ,רימ ןוא ,ייז םורַא דוֿבּכה-תארי טימ
 ,עגנוי ַא ןוא ,שדוח בױהנָא ןעוועג זיא סע .טכַאנ רעד ןיא ןֿפָאלשעג טשינ זיא
 םעד ןוֿפ ןטינשעגסױרַא ךיז טָאה ,דניק ןריובעג-ַײנ ַא יו ,הנֿבל עטקעלֿפַאבמוא
 הדוהי ןוֿפ טלײצרַאֿפ ןבָאה עטלַא יד .למיה ןטייזַאב ןרעטש טימ ,ןעיולב-ףיט
 ;ןעמונעג ליײטנָא טַאהעג ןיילַא ןבָאה יז ןוֿפ ליֿפ ןכלעוו ןיא ,דנַאטשֿפױא סילילגה
 ןבָאה ,סעליה יד רעטניה ןטלַאהַאב ןדרעװש יד טימ ,לָאט רעזדנוא ןוֿפ עליֿפ

 ךיוא :ןרַאש ענַײז ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא לילג ןייק הדוהי וצ טרעדנַאװעגסיױא

 לָאמטסנעד ןבָאה רימ :םיא וצ ןעמוקעג ןענַײז ןֿפַאה רעהֿפי ןוֿפ סרעֿפיש יד
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 רעבָא ;םודא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב זדנוא טעוו הדוהי ,טנעָאנ זיא העושי יד זַא ,טניימעג
 ןכָארבעצ -- דרעוװש סטָאג ,ןרָאװעג טרַאנעגּפָא ןענַײז ןעגנונעֿפָאה ערעזדנוא

 טָאה --- ,הרוּת ןַײז זיא דרעוװש סטָאג ,ןכָארבעצ טשינ זיא דרעוװש סטָאג --

 ,אבס-רֿפּכ ןוֿפ ןַאמ רעטנרעלעג ַא ןֿפורעגנָא ךיז

 ןוֿפ דרעווש ַא רָאנ ,ןבָאה טציא רימ ןֿפרַאדַאב הרוּת ןוֿפ דרעוװש ַא טשינ --
 יד ןגיז טעװ סע ןענַאװ זיב ,ןגַײװש טונימ ַא זומ הרוּת ןוֿפ דרעוװש יד .ןזַײא
 ןטלַאהַאב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןזַײא ןוֿפ דרעווש

 ,טכַאנ רעד ןוֿפ ןטָאש ןיא

 ?ןדער וצ רעטרעוו עכלעזַא סע טגָאװ רע :טקוקעגמוא ךיז טָאה םלוע רעד
 ןוא רעַײֿפ ןוֿפ ץלָאה קיטש קידרעקַאלֿפ ַא ןעמונעג טָאה טַײל יד ןוֿפ רענייא ןוא

 םורַא ןקָאל ענעסָאגעצ עדליוו טימ ןַאמ ןטלבוהעגמוא ,ןקיטכעמ ַא ןטכױלַאב
 | ,סױרַא טכַאנ רעד ןוֿפ טנַײשעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ענַײז

 ָאד זיא אבאירב -- םלוע ןשיװצ למרומעג א ןרָאװעג זיא -- !אבא-רב
 !זדנוא טימ

 ןענַײז ?ןֿפלעה םיא ןלָאז ייז זַא ,ןגעװטַײר רעדָא ןזַײא טָאג ןעד ףרַאדַאב --
 ,רָאנ טרָאװ ?למיה ןיא טָאה רע סָאװ ,תולייח ענַײז ןוֿפ ןרַאש יד גונעג טשינ ןעד
 ,ןקיש ןטבלַאזעג ןַײז טעװ רע ןוא ןעמוק טעװ טַײצ יד ןעוו

 ?יזַא ךיז רע טקיטעּפשרַאֿפ סָאװרַאֿפ רעבָא --
 ןטרַאװסיוא םיא רימ ןֿפרַאדַאב ךָאד ,ךיז טקיטעּפשרַאֿפ רע וליֿפַא ןעוו ---

 ןֿפערטנָא ןיוש םיא רימ ןלעװ רשֿפא ,טסייוו רעוו .ןבירשעג טייטש --- ,גָאט ןדעי
 .ןעמוק ןיהַא ןלעװ רימ ןעוו ,םילשורי ןיא

 ןייֵלַא טשינ םיא ןלעוװ רימ זיב ,ןע;לֿפּפָארַא למיה ןוֿפ טשינ טעװ חישמ --
 ערעזדנוא טימ ,ןּפַאלקסיױא ןזַיײא-דימש ןֿפױא ,סנוויוא-דימש יד ןיא ןעילגסיוא
 ,הלואג יד ןעגנערב רימ ןזומ ןדרעוװש

 -ינב ןוֿפ קלָאֿפ ַא ליוו טָאג ,קלָאֿפ ןַײז רַאֿפ טכענק ןייק טשינ ליוו טָאג --
 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,טַײל יד ןוֿפ רעטייווצ ַא טָאה -- ,רענעמ עַײרֿפ ןוֿפ ,ןירוח
 ,ןֿפורעגסיױא ,ןאבא-רב טימ

 -רַאֿפ טשינ םענייק וצ ןענַײז רימ ?ןירוח-ינב ןייק טשינ ןעד רימ ןענַײז ---
 ,טָאג ןקידעבעל ,ןקיצנייא םוצ רָאנ ,טֿפַאלקש

 ענַײז עלַא ןוא םודא ןוֿפ דרעװש רעד וצ רָאנ ,טָאג ןקידעבעל םוצ טשינ --
 | !םיתרשמ

 .ןאבא-רב ףיוא גנוגערֿפױא ןוא קערש טימ טקוקעגמוא ךיז טָאה םלוע רעד
 ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד ןיא ןטכױלַאב טכַאנ רעד ןיא קידנעייטש --- רימ רַאֿפ םיא עז ךיא
 רעהֿפי ןוֿפ רעשיֿפ ַא ,ןַאמ רעקיטכעמ ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .רעַײֿפ ןקידנענערב
 רעד ןוֿפ טנערבעגּפָא --- ,טסורב רענעסקָאװַאב-רָאה ,רעקרַאטש ַא טימ ,טרָאּפ
 ןַײז .לָאטש יו טעװעטרַאהעגסיוא בַיײל ןַײז ,םערוטש ןוא טניוװ ןוֿפ ןסימשעג ,ןוז
 שנַײז ,ןדלָארט טנזיוט ףיוא טניוו ןוֿפ ןסירעצ ןעוועג ןענַײז רָאה ענַײז ןוא דרָאב
 ןשַאװעג ןעוועג ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ליומ ןַײז ןוֿפ טעשטשילבעגסיױרַא ןבָאה ןייצ
 םוצ טנעה ענַײז טקערטשעגסיוא טָאה רע .קידנענַײש ןוא סַײװ --- ,ךלימ ןיא
 :טגָאזעג טָאה רע ןוא ןיבר ןקידנדער
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 -- ןטסירב ערעזדנוא ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה טייקרעטיב גונעג ןיוש --
 ןעוועג ךיז טלָאװ סע ןעוו ,ךַײא גָאז ךיא --- ,טסורב רעד ןיא טּפַאלקעג ךיז רע טָאה
 ,ךיז םורַא ןרַאש יד טלמַאזעג טלָאװ ןוא ,יאנקה הדוהי יװ ,רענייא ןענוֿפעג

 ןוֿפ םי ןרעטיב ןיא ןביױטרַאֿפ רעֿפלעהטימ ענַײז עלַא ןוא םודא רימ ןטלָאװ
 ,םערוטש ןיא טקניז סָאװ ,ףיׂש ַא יװ ,תורצ ערעזדנוא

 ,טשינרָאג רימ ןענַײז טָאג ןָא .רעקידניז ַא יו טסדער וד ,אבא-רב ,אבא-רג --
 ,טציא זיב טכיירגרעד ןבָאה רימ סָאװ ,ךָאד טסעז וד

 לֿפַאנק םעד רַאֿפ ןקור םעד ןגייב ןבעל ץנַאג רעזדנוא עקַאט ןיוש רימ ןזומ --
 ?אנוׂש ןוֿפ

 טשינ ךיז טעוװ רע זיב ,ןגערֿפּפָא טשינ ןלָאט רימ ןוא ,ןליוו ןַײז זיא ױזַא --
 ,ןעלמַאז זדנוא לָאז רע ,חישמ ןטבלַאזעג ןַײז ןקיש ןוא זדנוא ףיוא ןַײז םחרמ

 ,חישמ ןוֿפ גָאט םוצ ןטײרברָאֿפ שרעדנַא סעּפע טימ ךיז ןֿפרַאדַאב רימ --
 .ןזיײא ןכערב רָאנ טעװ ןוַײא -- .הֿבושת טימ ןוא הליֿבט טימ יו

 ,ליומ ןַײד ןיא ביוטש -- .דייר עכלעזַא ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד וצ ייוו --
 ,זיא ןליוו סטָאג ,ןטלַאהעגֿפױא הלואג יד טרעוו טַײל עכלעזַא רעביא !אבא-רב
 ערעזדנוא ןוֿפ סיֿפ יד רַאֿפ לקנעבסוֿפ ַא רַאֿפ ןכַאמ ןקַאנ רעזדנוא ןלָאז רימ זַא
 םערָאװ ,ןגערֿפ טשינרָאג ןוא ןגַײװש ןוא ןָאט עביל טימ סע ןלעוו רימ ןוא .םיאנוׂש
 .ןגירשעג ןַאמ רעטלַא רעד טָאה --- !טָאג ןוֿפ ןליוו רעד זיא ױזַא

 ןוא גנוגערֿפױא רַאֿפ טלסיײרטעג ךיז טָאה דרָאב ןַײז יו ,ןעזעג בָאה ךיא
 ךיז טָאה סע ןוא ,יולב ןיא ןסָאגעגרעביא ,ןרָאװעג טיור ןעגַײז ןגיוא ענַײז
 .רעכעלנגיוא עזיול ,עליוה ערעייז ןוֿפ ןלַאֿפסױרַא ייז ןלעוו טָא זַא ,טכַאדעג

 ,טגערֿפעג ערעדנַא יד ןיוש ןבָאה --- ?סָאװרַאֿפ --
 ,טרעֿפטנעעגּפָא רעטלַא רעד טָאה -- !קידניז ןענַײז רימ לַײװ ---
 ?זדנוא ןוֿפ רעסעכ םייוג יד ןענַיײז ---

 -נוא .ָאי -- זדנוא טימ ,טכַאמעג טשינ תירב ןייק רע טָאה םייוג יד טימ --
 זַא ןטינשעגּפָא שינעדניב ַא טָאג טימ זדנוא רַאֿפ טָאה םהרֿבַא רעטָאֿפ רעזד
 זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי .הרוּת רעד ןוֿפ ךָאי םעד ךיז ףיוא ןגָארט ןלעוװ רימ
 יז ןענַײז רימ לַײװ ,רַאֿפרעד ןוא .הרוּת יד ןַײז וצ םייקמ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה
 ןַײז ןַײז וצ ןבילקעגסיוא רע טָאה ודנוא לַײװ .זדנוא רע טקינַײּפ ,םייקמ טשינג
 ,טלעוו רעד ןוֿפ טכיל סָאד ןַײז וצ ןבילקעגסיוא רע טָאה זדנוא ,קלָאֿפ קיליײה

 ,הישמ ךלמ ןַײז ןקיש טעװ רע זיב ,םיטּפשמ ןוא םיקוח ענַײז ןטלַאהוצֿפױא

 זיב .הרוּת ןַײז ןעמעננָא ןלעוו ןוא טָאג רַאֿפ ןקוב ךיז ןלעו רעקלעֿפ עלַא ןוא
 רעד טָאה -- !ןגַײװש ,ןגיײװש ןוא לוע םעד ךיז ףיוא ןגָארט רימ ןזומ לָאמטסנעד
 ,ליומ ןַײז ףיוא רעגניֿפ יד טגיילעג רעטלַא

 םוצ בָאה ךיא .שטנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןרָאװעג ךיא ןיב טכַאנ רעד ךרוד
 ,זדנוא ןיא ןבעל סָאװ ,תוחוּכ יד טימ םינּפ-לא-םינּפ ךיז ןעזעג לָאמ ןטשרע

 ןַײז טַאהעג טָאה רע .ינירוקה ןועמש יב טניואוועג רימ ןבָאה םילשורי ןיא
 ןוֿפ סגסוֿפוצ ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא ףיט ,ןורדק-לחנ םַײב ַײרעברַאֿפ
 עכלעוו ,סהכאלמ-לעב ערעדנַא ןוא סרעברַאג יד ןעניואוו סע ואוו ,םיתזח-רה

 -יוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .רימ רַאֿפ םיא עז ךיא .טָאטש רעד ןיא ןַײז טשינ ןרָאט
 ןַיײז ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,ּפָאק ןַײז .רעניד ַא רעייז ,ןַאמ רעכיוה ךעלטנייוועגרעט
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 לסיב ַא ןעוועג זיא ןקור ןַײז .טסורב ןַײז רעביא ןלַאֿפעג זיא ,זדלַאה ןגנַאל

 ןוֿפ רָאה יד .ןעלסעק-ברַאֿפ יד רעביא ךיז ןגייב ןקידנעטש ןוֿפ טרעקיוהעגסיוא
 -ֿפיױנוצ טָאה רע .ןֿפָאטש-ברַאֿפ יד ןוֿפ ןכָארקעגסיױא ןעוועג םיא ַײב ןענַײז ּפָאק
 -עגטימ טָאה רע סָאװ ,טּפעצער ַא טיול ,ןעגנוצנַאלֿפ ןוֿפ ןברַאֿפ ענַײז טלעטשעג
 טימ ,ןברַאֿפ יד .ןעמוקעג זיא רע ןכלעוו ןוֿפ ,דנַאל ןַײז ןוֿפ ךיז טימ טכַארב
 ןַײז ןוֿפ ןטינש-שטייגק יד ןיא טצעזעג ךיז ןבָאה ,ןעגנַאגעגמוא זיא רע עכלעוו

 ,טנעה ענַײז ףיוא ןוא םינּפ ןַײז ףיוא ןעלקנערּפש טימ טגיילעג ךיז ןבָאה ,טיוה
 -רעיוא ןַײז ןיא לכעל ַא סיוא ןעגנָאהעגסױרַא ןבָאה םעדעֿפ עטרילָאק רָאּפ ַא
 -טנַא זדנוא זיא רע .שטנעמ רעקידלכיימש ןוא רעליטש ַא ןעוועג זיא רע ,לּפעל

 ,ןדלַאה ןֿפױא רעטָאֿפ ןַײמ ןלַאֿפעג זיא ,סױרַא טָאטש רעד ןוֿפ ןעמוקעגנגעק
 החּפשמ ןַײז ןוֿפ םולש ןֿפױא טגערֿפעגסױא םיא ,םיא טימ טשוקעצ ךיז טָאה

 ,ךיז וצ ןעמונעגמיײהַא זדנוא ןוא
 ןגנַאל ַא סיוא ןענַאטשַאב זיא יז .עקירעדינ ַא ,עגנע ןַא ןעוועג זיא גנוניואוו ןַײז

 יורטש סיוא ,עלָאמש טימ טלעטשַאב ןעוועג ןטַײז יד ַײב זיא רעכלעוו ,רדח

 םעד רַאֿפ ןקעד ענעלָאװ ,עטרילָאק טימ טגיײלַאב ,קנעב-ףָאלש ענעטכָאלֿפעג
 "וצוצ ףיוא ןקעדי-קַאז טַאהעג ןבָאה עקירעביא יד ,טסעג יד רַאֿפ ןוא תיבה-לעב
 רעביא טײרּפשעגסיױא ןגעלעג ךיוא זיא ץַארטַאמ-סובמַאב ַא .טכַאנַײב ךיז ןקעד
 יד .חרוא ןוֿפ רעדניק יד רַאֿפ רעגעלעג ַא רַאֿפ טײרבעגרָאֿפ ,בוטש רעבלַאה ַא
 -רָאֿפ ןטרילָאק ַא רעטניה .ןגעוו תועינצ ןוֿפ הציחמ ןייא טַאהעג רָאנ טָאה בוטש
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ,טלײטעגּפָא ןעוועג זיא בוטש ןוֿפ לקניוו ַא ןכלעוו טימ ,גנַאה

 ,רענייטש סיוא טרעיומעג ,יובעג רעדנוזַאב ַא .רעבַיײװ יד רַאֿפ סרעגעלעג יד
 טימ ןגירק ענעדרע יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ָאד ןוא ,ריט רעד ןבעל ןענַאטשעג זיא
 יד רַאֿפ ןעוועג טמיטשַאב זיא סָאװ ,בוטש לייט רעד .םיִלּכ ערעדנַא ןוא רעסַאװ
 ןעוועג זיא סָאװ ,ףיוה רעד זיא רעבָא רַאֿפרעד ,טכעלַאקענּפָא ןעוועג זיא ,םיחרוא

 רע .ןעוועג סיורג גונעג ,טױלּפ-ןגייווצ-סעברַא ןקידעבעל ַא טימ טלגנירעגמורַא
 ןרעמַאק יד ןענוֿפעג טרָאד ךיז ןבָאה סע .ןַײרַא לָאט ןיא ףיט זיב ןגיוצעג ךיז טָאה
 ןיא ןליוהעגסיוא ,ןעלסעק עסיורג ַײרד .ןלָאװ עטעברַאעגסיױא ןוא עיור יד רַאֿפ
 ברַאֿפ טימ רועיש ַא ןָא ייז םורַא ןוא ,ףיוה ןטימ ןיא ןענַאטשעג ןענַײז ,דרע רעד
 ,רעלמַאז רעסַאװ רעסיורג גונעג ַא ךיוא ;םילּכ ןוא ןגירק ענעדרע ענעסָאגַאב
 סָאװ ,ףיוה ןוֿפ טרָא ןכיוה ַא ףיוא ןבָארגעגסיױא ,בורג עטכעלַאקעגסיוא עֿפיט ַא
 .ןיא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,רעסַאװנגער טלמַאזעג ןקָאטשניר ןוא סעניר ךרוד טָאה
 ןיא ןלַאֿפנַײרַא טשינ לָאז ןעמ ידּכ ,טמױצעגּפָא ןעוועג זיא בורג יד .ןַײרַא ףיוה

 ,קנעב יד ,םילּכ יד ,ןעלסעק יד --- ,ףיוה ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ץלַא .ריא
 ןעוועג זיא ץלַא .עיסעֿפָארּפ סנועמש ןוֿפ םינמיס ןגָארטעג טָאה --- ,בורג-ךלַאק יד
 זיב תלכת ןעיולב םעד ןוֿפ ,ןברַאֿפ ללש ַא טימ טלקנערּפשַאב ןוא טצירּפשַאב
 -טריבלייא רעקיצנייא רעד וליֿפַא .ברַאֿפ-רוּפרוּפ ןוֿפ טיור ןֿפיט ןוא ןטעלָאױװ םעד
 -נָאהעג זיא סָאװ ,עטכַאלּפ עטיירב יד ןוא ,ףיוה ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,םיוב
 ןטלַאהַאב וצ ףיוה ןוֿפ לקניוו ַא ןיא ןטָאש ןליק ַא ןֿפרַאװ וצ רעגנערד ףיוא ןעג
 ,ןברַאֿפ טימ טצירּפשַאב ןוא טלקנערּפשַאב ןעוועג ךיוא ןענַײז ,ןוז רעד ןוֿפ ךיז

 טָאה ןילַא רע .טנַײרֿפ רעטלַא ןַא סרעטָאֿפ ןַײמ ןעוועג זיא ינירוק ןועמש

 טרָאד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז טַײלסדנַאל ענַײז ןוֿפ ליֿפ סָאװ ,ינירוק ןוֿפ טמַאטשעג
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 יד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז םערָאװ ,רעדניק ערעייז ןעַיצרעד וצ םילשורי ןייק

 -לעוו ,גנורעקלעֿפַאב רעקיטרָא רעד טימ ןשימסיוא טשינ ךיז ןלָאז ערעייז רעדניק
 ,הלילח ,ןוא םייוג יד ןוֿפ תודימ יד ןעמעננָא ןוא ,עשיכירג ַא ןעוועג זיא עכ

 -נוא ,ץניוָארּפ עשיכירג ַא ןעוועג זיא ינירוק ,הרז-הדוֿבע רעייז ןעמענרעביא
 טשימעגסיוא רעייז ןעוועג טרָאד ןענַײז ןדִיי יד ןוא ,םיור רעטנוא ןֿפרָאװעגרעט
 םעד ןיא ךעלסעג יד ןוֿפ םענייא ןיא טַאהעג ןבָאה טַײל רענירוק יד .םייוג יד טימ
 יבר ןַײמ ןכלעוו ןיא ,תסנכה:תיב םענעגייא רעייז טָאטש ןוֿפ לייט ןקירעדינ
 ענַײז טכַארבעג ןועמש ךיוא טָאה םיא וצ ןוא ,הֿבישי ןַײז טריֿפעג טָאה ןומידקנ
 ,סוֿפור ןוא רדנסּכלַא ,ןיז ייווצ

 עגנַאל ַא ןיוש טרעיודעג טָאה ינירוק ןועמש טימ טֿפַאשטנַײרֿפ סרעטָאֿפ ןַײמ

 ןועמש ןיהואוו ,הֿפי ןיא קרַאמ-לָאװ םעד ןוֿפ ךָאנ טנעקעג ךיז ןבָאה ייז .טַײצ
 ןוֿפ ןעוועג ייז ןענַײז עדייב .ןורש ןוֿפ לָאװ ןֿפױקנַײא ןעמוקעגּפָארַא זיא ינירוק
 ןבָאה ייז ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .חישמ ןוֿפ ןעמוק סָאד טרַאװעגסיױא ןבָאה סָאװ ,יד
 תודוס ןלײצרַאֿפ ךיז ןוא ןוֿפרעד ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה ,ןֿפָארטעג ךיז
 ןבָאה ייז סָאװ ,חישמ ןוֿפ ןעמוק ןֿפױא ןזיװעגנָא ןבָאה סָאװ ,םיקוסּפ ןוֿפ םיזמר ןוא
 "נעמַאזוצ ייז טָאה ןחישמ ןיא הנומא עקידתוֿפּתושב יד .םייבר ערעייז ןוֿפ טרעהעג
 ,לָאמ סעדעי .ןעמַאזוצ תוחּפשמ יד טכַארבעג טנעָאנ ןוא דנוב ןייא ןיא ןדנובעג
 ייז ןענַײז ,ןַײז-לגר-הלוע םילשורי ןייק ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז ןרעטלע ענַײמ ןעוו
 ,ןיז ייווצ ענַײז ,החּפשמ ןַײז ןוא ןועמש ךיוא ,ינירוק ןועמש ןוֿפ םיחרוא יד ןעוועג
 ןוא ,ןורש ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגרעטנורַא לָאמ טֿפָא ןענַײז ,סוֿפור ןוא רדנסּכלַא
 ,םישדח עקידרעמוז יד ןיא ףרָאד ןיא זדנוא ַײב טניואוועג ןבָאה

 ןעמ .ענעגייא יװ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא החפשמ ןַײז ןוא ןועמש ןוֿפ ןענַײז רימ
 -נוא ןשַאװעג טָאה ןעמ יוװ ,םעדכָאנ ;ןַײרַא בוטש ןיא טכַארבעגנַײרַא זדנוא טָאה
 ,טיורב טימ רעצרעה ערעזדנוא טנעלעגרעטנוא רימ ןבָאה ,סיֿפ ןוא טנעה ערעזד
 רעזדנוא ןוֿפ טכַארבעגטימ טָאה יז סָאװ ,ךעלזעק יד ןעמונעגסױרַא טָאה רעטומ ןַײמ
 יד .טכַארבעג בוטש ןיא קינָאה טימ ןגירק יד ןבָאה רעדירב ענַײמ .טכוצ-ךלימ
 ,םינינע ערעייז ןוֿפ טדערעג ןבָאה ןוא בוטש ןוֿפ לקניוו ןיא ןסעזעג ןענַײז רעבַײוװ
 ערעייז ןוֿפ טֿפַאשגולק ןוא טייקנייש יד טמירעג ןבָאה ,ןטניזעג-זיוה ערעייז ןוֿפ
 ענַײמ .טֿפַאשטריװ:-זיוה רעייז ןוֿפ ןגרָאז עניילק יד טימ ךיז טלייטעג ,רעדניק
 ןֿפױא ךיז ןגערֿפכָאנ ןוא ןעזַאב טָאטש יד ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז רעדירב ערעטלע
 רדנסּכלַא םירבח ענַײמ םערָאװ ,ןײלַא ןבילבעג ןיב ךיא .,לָאװ ןוא ףָאש ןוֿפ זַײרּפ

 .ןיבר רעייז ַײב ןעוועג ןענַײז ,רעטלע ןַײמ ןיא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,סוֿפור ןוא

 טָאה ,רעצרעה ערעייז טנעלעגרעטנוא טַאהעג ןבָאה רענעמ יד יו םעד ךָאנ
 ןעוועג ןיב ךיא .ףיוה ןֿפױא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא רעטָאֿפ ןַיײמ ןעמונעג ןועמש
 טציא זיא סָאװ ,לסעק-ברַאֿפ ןוֿפ דנַאר ןֿפױא טצעזעג עדייב ךיז ןבָאה ייז ,ייז טימ
 ערעייז וצ ןסעזעג ןיב ךיא .ֿבוט-םוי ןטנעָאנ םעד בילוצ טנקירטעגסיוא ןעוועג
 .סיֿפ

 יד שדקמה:תיב ןיא ןיוש ןעגנערב םינהּכ יד ןעוו ,טכַאנרַאֿפ ןעוועג זיא סע
 עטכידעג יד טימ ןדָאלַאב רעווש ןעוועג ןיוש זיא ןורדק לחנ רעד .החנמ ןוֿפ הלוע
 םילשורי םורַא גרעב ץיּפש יד שטָאכ ,לָאט ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז סָאװ ,סנטָאש-טכַאנ
 .ןוז-גנילירֿפ רעקידנעייגרעטנוא רעד ןוֿפ טרעקַאלֿפעג ךָאנ ןבָאה
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 -רַאֿפ -- :עמעט רעקיבייא רעד ףיוא טדערעג ןבָאה ןועמש ןוא רעטָאפ ןַײמ
 ?זדנוא רעביא טריֿפמואירט םודא ןוא טכעלש ױזַא ֿבקעי ןוֿפ זיוה סָאד טייג סָאװ
 רעד ןוא ,טשטנעבעג זדנוא טָאה בקעי יװ ,טרעקרַאֿפ ןעשעג סע זיא סָאװרַאֿפ
 ? לארׂשי ןוֿפ ץלָאטש םעד טקירד ויׂשע ןוֿפ סוֿפ

 ;ליטש רעד ןיא ןענועמש טגערֿפעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רעטָאֿפ ןַײמ
 סָאװ ?טשינ הרוׂשב ןוֿפ לוק ןייק ךיז טרעה ,ןזיוװַאב טשינרָאג ךיז טָאה --

 ?םימכח יד ןגָאז

 ןַײז וצ לֿבוט םלוע םעד טֿפור ןוא רבדמ ןיא ןעגנַאגעגסיױרַא זיא ןנחוי --

 ,ןחישמ ןוֿפ ןעמוק סָאד הֿבושּת טימ ןרעטנענרעד וצ ןוא ךיז

 אתורֿבח רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענַײז סע .געוו ןֿפױא טרעהעג ךיא בָאה סָאד --
 הליבט יד ןעמונעג ןבָאה ןוא םיא ַײב ןסיורד ןיא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,טַײל
 ,םיא ַײב

 ךיא ןכער ֿבוט-םוי ךָאנ .םילשורי ןוֿפ םיא וצ סױרַא ןעייג טַײל ליֿפ ,ָאי --
 וצ ןוא ןגיוא ענעגייא ענַײמ טימ ןעז וצ ןוא הדוהי רבדמ ןיא ןײגוצסױרַא ךיוא
 ,םיא ַײב הליבט ןעמענ

 -ילֿבח יד זַא ,ןטלַאה םימכח יד ,ךיז טרעטנענרעד ץק רעד זַא ,טגָאז ןעמ --
 -וצרעבירַא רעמ טשינ ןענַײז תורצ יד ןוא םירוסי יד .ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה זישמ
 ןדיי יז ףיוא תוטיחש טכַאמ רע .דנַאל ןיא טציז סוטַאליּפ עשר רעד .ןגָארט
 ןוא ןזניצ רעמ סָאװ זדנוא ףיוא ףױרַא טגייל רע .ןַײז-לגר-הלוע ןעמוק טָאװ
 ,םילודג םינהּכ יד ,ןנח-ינב יד ןוא ,סיֿפ ענַײז רעטנוא זיא ןקַאנ רעזנוא .ןרעַײטש
 ,עשר ידיב הנתנ ץרא :טייטש קוסּפ ןיא יו זיא סע .רעטיר טימ זדנוא ןסיײמש
 ,ןגָארטוצרעבירַא רעמ טשינ זיא סע -- ,זדלַאה םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעסַאװ סָאד

 -- טגערֿפעג רעטָאֿפ ןַײמ טָאה --- ?םירוסי יד ןוֿפ םעט רעד זיא סָאװ ןוא ---
 | ?םימכח יד ןגָאז סָאװ

 ןעמוק ייז ןוא ,םימכח יד ןגָאז ,עביל סטָאג ןוֿפ ןמיס ַא ןענַײז םירוסי יד ---
 ףיוא ןַײז ךַאװ ןלָאז רעצרעה ערעזדנוא ידּכ ,ןגעוו הֿבוט רעזדנוא ןוֿפ זדנוא רעביא
 ןבילקעגסיוא טָאג טָאה זדנוא .דרע רעד ןוֿפ ץלַאז סָאד ןענַײז רימ .ןטָאבעג סטָאג
 ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז ןֿפרַאדַאב רימ .הרוכב רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ
 יד ןעמענוצנָא עביל טימ רָאנ ,טָאג ףיוא ןַײז םערתמ טשינ ןוא סטכעלש םעד
 ,זדנוא רע טקינייר םירוסי יד ךרוד לו .זדנוא ףיוא טקיש רע סָאװ ,םירוסי
 ןלַאֿפרַאֿפ ןוא ןרעוו טבערגרַאֿפ טשינ ןלָאז רימ זַא ,רעצרעה ערעזדנוא טלדייא
 זיב ,םיא ןיא טּפינקעגנָא ןַײז ןלָאז רימ רָאנ ,םייוג יד יוװ הזח-םלוע ןיא ןרעוו
 ,חישמ ךלמ ןַײז ןקיש טעװ ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ ןקעלּפטנַא ךיז טעװ רע
 -עג יד ןעלמַאז ןוא סטכעלש סָאד ןקיליטרַאֿפ למיה ןוֿפ ץילב םעד טימ טעװ סָאװ
 ןוא ןײטשרַאֿפ ןלעו רימ ךיוא ןוא ,ןעז םייוג יד ןלעװ לָאמטסנעד .ןרַאש עטכער
 ,ליואוו רעזדנוא רַאֿפ םירוסי ענַײז ךרוד טרעטַײלעג זדנוא טָאה טָאג זַא ,ןסיוו
 ןֿפרַאדַאב םעד בילוצ .ןגעוו דוֿבּכ ןַײז רַאֿפ ןוא טלעוו רעד ןוֿפ גנוטער רעד רַאֿפ
 ,ןייא-גָאט סיוא ןעייטש רימ סָאװ ,גנורעדינרעד רעד רַאֿפ ךיז ַײב ןלָאֿפ טשיג רימ
 טָאה זדנוא .םירוסי יד טימ ץלָאטש ןוא רעכיז ןַײז ןֿפרַאדַאב רימ רָאנ ,סױא"גָאט
 טכַאמעג זדנוא טָאה רע וליֿפַא ןעוו ןוא .םיחילש ענַײז ןַײז וצ ןבילקעגסיוא רע
 יד ןעמענֿפױא עביל טימ רימ ןֿפרַאדַאב ,םייוג יד ןוֿפ ןלַײֿפ יד ןוֿפ טערבליצ ןרַאֿפ
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 רַאֿפ הווצמ-תמחלמ ַא ןיא לייחיישנא עַײרטעג סָאד ןעוט סע יו ,זרנוא ןיא ןלַײֿפ

 .ךלמ רעייז

 .רעטָאֿפ ןַײמ וצ טדערעג ינירוק ןועמש טָאה רעטרעווטסיירט עכלעזַא ךָאנ ןוא

 קידגציז ,טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,ךערּפשעג רעד זַא ,קנעדעג ךיא

 זיא סע .טכַאמעג קורדנַײא ןקרַאטש ַא רימ ףיוא טָאה ,סיֿפ סרעטָאֿפ ןַײמ ליב

 יו טשינ ןעמוק םירוסי זַא ,טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג

 "עכייצסיוא רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ ַא יו רָאנ ,טייקיטכעלש ןוא דניז רַאֿפ ףָארטש ַא

 ןוא גנוקירעדינרעד ןוֿפ ןכייצ ַא טשינ ןענַײז ייז ןוא ,תווצמ רַאֿפ ןיול .ַא ,גנונ

 ןוא .טייקטלייוורעדסיוא ןוא עביל ןוֿפ זַײװַאב ַא ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,טײקנזָאלרַאֿפ

 טסואוועג טשינ טציא זיב סע בָאה ךיא סָאװ ,סַײנ סעּפע רימ רַאֿפ ןעוועג זיא סָאד

 ןגיוא טרעטָאֿפ ןַײמ יוװ ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינ ךיז ןוא

 "ןרערט ערעייז סיוא גנונעֿפָאה ןוא דיײרֿפ ןוֿפ טכיל ַא טימ ןטכױלעגסױרַא ןבָאה

 ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ,טֿפַאשנגנַאֿפעג ןיא ןעוועג ןענַײז ייז עכלעוו ןיא ,ךעלביירט

 :טגערֿפעג םיא ןוא טנַאה רעגנַאל ןַײז ייב ןועמש טנַײרֿפ ןַײז

 ליומ ןכלעוו ןוֿפ ?דייר יד טרעהעג וטסָאה שרדמ-תיב ןכלעוו ןיא ,ןועמש ---

 ןַײז ןּפיל יד ןלָאז טשטנעבעג ?רעטרעוו-טסיירט יד ןעמוקעגסיורַא סע ןענַײז

 | .ןעור רעטרעוו סטָאג עכלעוו ףיוא
 ,טסורב ןַײז ןוֿפ ּפָאק ןכיוה ,ןגנַאל ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה ינירוק ןועמש ןוא

 "עג ךיז טָאה עניסיל ןַײז ןוא ,קעװַא טַײװ ןגיוא ענַײז טימ טקוקעג טָאה רע ןוא

 ,סױרַא רָאה ץנַארק ריא ןוֿפ טכיל-ןוז ןטצעל ןיא טצנַאלג

 רע .ןומידקניןב ןומידקנ ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ ליומ ןוֿפ טרעהעג ךיא בָאה סָאד --

 רענירוק יד ןוֿפ לוש רעד ןיא הרוּתח תאירק ךָאנ תבש ןדעי זדנוא טימ טנרעל

 .טנשרדעג רע טָאה סָאד .םידיסח

 ליו ךיא ,םיא וצ ךיוא ךימ ריֿפ ?ןַאמ רעכעלטעג רעד ,רע זיא ואוו ---

 .לַאװק ןשירֿפ ןַײז ןוֿפ דייר יד ןעקנירט

 ןיא טנַײה .ןגיוא ענַײד טימ ןיבר םעד ןעז וצ ןבָאה היכז יד טסעוו וד

 ,ןוז ןַײד ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ ןוא ןגעוו דוֿבּכ ןַײד ןוֿפ הדועס ַא ךיא ךַאמ טנווָא

 "גייא בָאה ךיא .טרָאװ סטָאג ןשרָאֿפ וצ םילשורי ןייק טכַאדבעגֿפױא טסָאה וד סָאװ

 ;טיורב ןעמַאזוצ זדנוא טימ ןכערב ןוא ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,דנַײרֿפ רָאּפ א ןדָאלעג

 -רָאֿפ רעקירעֿפיײא ןַא ,ןַאמ רעקיטכרָאֿפסטָאג ַא ,רעּפעט רעד ,תוירק-שיא הדוהי

 ,ללה ;ןחישמ ףיוא רעטרַאװסיוא ןַא ןוא ,שורּפ ןב שורּפ ַא ,טרָאװ סטָאג ןוֿפ רעש

 רעד ,ביבח ןורחא ןורחא ןוא ;קידצ ַא ןוא וינע רעסיורג ַא ,רעגערטרעסַאװ רעד

 הרוּתה תאירק ךָאנ תבש ןדעי זדנוא רַאֿפ טנשרד סָאװ ,ןומידקניזב ןומידקנ יבר

 ךיא ליוו םיא רַאֿפ ןוא .סוֿפור ןוא רדנטּכלַא ,רעדניק ענַײמ ןוֿפ יבר רעד זיא ןוא

 ,הרוּת ןוז ןַײד טימ ןענרעל ךיוא לָאז רע זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיד

 ןַײמ ןוא רימ טימ טסוט וד סָאװ ,דסח םעד רַאֿפ ןלָאצַאב ריד לָאז טָאג --

 -- :טדגעוועג ךיז רע טָאה רימ וצ ןוא ,ןֿפורעגנָא ךיז רעטָאֿפ ןַײמ טָאה --- ,דניק

 .ןריובעג םיא טלָאװ רע יו ןכילגעג רע זיא ,הרות ןעמעוו טימ טנרעל סע רעוו

 ,רעטָאֿפ םעַײנ ןַײד ןַײז וצ םינּפ-לבקמ רָאֿפ ךיד טיירב ןוא ,ןוז ןַיימ ףיוא ךיד ביוה

 ,ןיבר ןַײד
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 ,םיחרוא יד ןַײז םינּפ-לבקמ ךיז ןטײרברָאֿפ ןוא ןייג ןֿפרַאד עלַא רימ --
 ןדנוצעגנָא ןיוש ןבָאה רעבַײװ יד ,עז ךיא --- .ינירוק ןועמש ןֿפורעגנָא ךיז טָאה --
 ,בוטש ןיא ןּפמָאל-לייא יד

 רעד ַײב ךיז ןשַאװעג ןוא ןביױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רעטָאֿפ ןַײמ ןוא ןועמש ןוא
 .עגסיוא ןבָאה ,ףיוה ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעסַאװ טימ ילּכ רענרעצליה
 ןעמ עכלעוו ןיא ,רעדיילק יד טלטקעוװעגרעביא ןוא ,לייא טימ רעבַײל יד טרימש

 ענַײמ ,טנעה ענַײמ ןשַאװעג בָאה ךיא .ןָאטעג ךיוא ךיא בָאה ױזַא ןוא .טעברַא
 -עג סָאד ,םיסּפ-תנתכ סָאד לטניב ןַײמ ןוֿפ ןעמונעגסיױרַא ןוא ,םינּפ ןַײמ ןוא סיֿפ
 ןבעגעגטימ רימ ןוא רימ רַאֿפ טבעוועגסיוא טָאה עמַאמ ןַײמ סָאװ ,לדמעה עטברַאֿפ
 טקָאלעג ןיוש בָאה ךיא ןוא .ןַײז םינּפ-לבקמ ןיבר ןַײמ ןייג לעװ ךיא ןעוו ,ןָאטוצנָא
 ןקוקסיוא ןייש לָאז ךיא ידּכ ,לייא טימ ןקָאל ענַײמ טצענעגּפָא ןוא תואּפ ענַײמ
 יהי; :ץרַאה ךעלגעװַאב ַא טימ ןטעבעג טָאג בָאה ךיא ןוא ,ןיבר ןַײמ ןלעֿפעג ןוא
 טניבר ןַײמ ןיא ןח ןעניֿפעג לָאז ךיא זַא ,ריד ַײב טקיליװַאב ןַײז לָאז סע ,ןוצר
 בָאה ךיא ןוא ."ןרעטַײװרעד טשינ ןוא ךיז וצ ןרעטנענרעד ךימ לָאז רע ןוא ןגיוא
 אליחדב ןיבר ןוֿפ ןעמוק סָאד ןטרַאװאוצּפָא זיוה ןוֿפ לעווש ןיא טלעטשעג ךיז
 ,אמיחרו

 -רענייטש רעד ףיוא ןצַארטַאמ יד ןגיילסיוא ןֿפלָאהעג ןבָאה ןענױשרַאּפסנַאמ יד
 רעבַײװ יד .קנעב-ףָאלש יד ןבעל ךעלשיט עניילק ןלעטשקעװַא ןוא עגָאלדָאּפ רענ

 "עג ןוא עיור ןגָארטעגנַײרַא ןבָאה ,ןעגנוטײרברָאֿפ עטצעל יד טקידנערַאֿפ ןבָאה
 ןבָאה רעינירוק עכלעוו ,רעלעט ןוא םילּכ ענעדרע עטרילָאק ןיא גרַאװנירג עטכָאק
 ןיא ןעמ טָאה זדנוא ַײב םערָאװ) ,הנידמ רעייז ןוֿפ ךיז טימ ןעגנערבטימ טזומעג
 טצוּפעגסיוא ייז ןבָאה ךיוא .(עטושּפ ןיא רָאנ ןסעגעג טשינ םילּכ עטברַאֿפעג ןייק
 ,םיחרוא יד דובּכל ןטריבלייא ןוֿפ ןגַײװצ ענירג טימ ןשיט יד וליֿפַא ןוא בוטש יד
 טקעדַאב ןוא ךוט ןטברַאֿפעג-טעלָאװ ַא ןיא טלקיװעגנַײא ךיז טָאה בַײװ סנועמש
 טגײלעגקעװַא ץנערק-טריבלייא יז טָאה ךיוא .רעײלש-רָאה ַא טימ ּפָאק םעד ךיז
 סָאד) ,ןגעוו סרעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ ןוא ,ןציז טלָאזעג טָאה יבר רעד ואוו .טרָא ןֿפױא
 טָאה יז .(ןעמוקעג ןענַײז ייז ןענַאװ ןוֿפ ,הנידמ רעד ןיא גהנמ ַאזַא ןעוועג זיא
 יז טלקיװעגנַײא ,ןקַאבעג ןבָאה רעבַײװ יד סָאװ ,ךעלצעלּפ-הצמ יד טגיילעגסיוא
 לייא ןטוג ןוֿפ ןשיט-רעטערב יד ףיוא טגנַאלרעד טָאה רעטומ ןַײמ .רעכיטנַאה ןיא
 ןַײמ ןוא ,םייה רעד ןוֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה יז סָאװ ,קינָאה ןטוג ןוא
 טגנַאלרעד טָאה ,ןַײװ םעד ןסָאגעגנַײרַא רעשעלֿפ ענעסיבריק ןיא טָאה רעטָאֿפ
 טלעטשעגסױרַא טָאה רע .ןגַײֿפ עטנקירטעג טימ ברעק ןוא ןטריבליײא טימ ןטַאלּפ
 ןוא םילּכ ענרעצליה ןיא רעסַאװ טימ ןגירק ריט רענעֿפָא רעד רַאֿפ ןסיורד ןיא
 ןענַײז ןּפמָאל-ליײא ענעדנוצעגנָא יד .טנעה יד ןוא סיֿפ יד ןשַאו וצ ףיוא רעכיטנַאה
 קידתועינצ רעייז ןבָאה ןוא ,ןשיט יד ףיוא ךיוא יו ,ּפָארַא ןקלַאב ןוֿפ ןעגנָאהעג

 .ןבָאה ריט רענעֿפָא רעד רעביא ןסיורד ןיא .ןשיט עטיירגעג יד םורַא ןסָאגעג טכיל
 ,ןכייצ ַא ןעוועג זיא סָאװ -- ,ךוטשיט ןטבעװעג:סַײװ ַא ןעגנָאהעגסױרַא רעבַײוװ יד
 סע רעוװ ...לוכיו אתיי ןיֿפכד לֹּכ ןוא ,םיחרוא בוטש רעד ןיא טרַאװרעד ןעמ זַא
 .ןסע ןעמוקנַײרַא לָאז קירעגנוה זיא

 ןיא רעברַאֿפ רָאּפ ַא :םיחרוא עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה דלַאב עקַאט ןוא
 ,ןרעיוא ערעייז ןוֿפ ןעלּפעל יד ןיא םעדעֿפ עטברַאֿפעג טימ ,רעדיילק ענעשַאװעג
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 ןוא :טעלָאיװ ןיא ,טכַארט רעשינירוק רעייז ןיא טַײלסדנַאל רעינירוק רָאּפ ַא

 רָאה יד ,ןלַאדנַאס ענעדנובעג ךיוה ,ענרעדעל ןיא ,סעקינוט עטברַאֿפעג-ץרַאװש

 םיללּפתמ ןעוועג ןענַײז סָאד ,ץנערק-טריבלייא טימ טצעזַאב ּפעק יד ןוא טלייאעג

 -עגכָאנ ןוא םיחרוא יד טימ טסירגַאב ךיז ןבָאה ייז .תסנכה-תיב רעינירוק ןוֿפ

 "נָא ייז טָאה בוטש ןוֿפ תיבה-לעב רעד .בוטש רעד ןוֿפ םולש םעד ךָאנ ךיז טגערֿפ

 ןֿפױא רעדָא ,טנעוו יד םורַא קנעב-ףָאלש יד ףיוא רעדָא :טרָא ןייז ןדעי ןזיוועג

 .ןענעק-הרוּת ןַײז ןוא רעטלע ןַײז ,דנַאטש ןַײז טיול ןדעי ,בוטש ןטימ ןיא ץַארטַאמ

 םיא טָאה ןועמש סָאװ ,רעגערטרעסַאװ רעד ,ללה ןעמוקעגנָא דלַאב זיא ךיוא

 םעד טימ ןעמוקעג ןעמַאזוצ זיא רע .ןָאנביױא ןטעבעגֿפױרַא ןוא ןעוועג דבכמ רעייז

 -עג זיא רע םערָאװ ,ןעוועג דבכמ ןבָאה עלַא ןעמעוו ,תוירק-שיא הדוהי ,שורּפ

 .ןָאנביױא טצעזעג םיא ךיוא טָאה ןועמש ,םימכח-ידימלת יד ןשיווצ ןרָאװעג טנכער

 טכַאנ יד םערָאװ ,ןומידקנ ןיבר ןוֿפ ןעמוקנָא ןֿפױא טרַאוװעגסיוא רימ ןבָאה עלַא

 -רַאֿפ ךיז טָאה יבר רעד ןוא ,ןלַאֿפעגוצ ןעוועג ןצנַאג ןיא ןיוש זיא ןסיורד ןיא

 ןוֿפ טײלגַאב ןעוועג זיא רע .יבר רעד ןעמוקעגנָא ךיוא זיא דלַאב .טקיטעּפש

 עכלעוו ,סוֿפור ןוא רדנסּכלַא ,תיבהילעב םעד ןוֿפ ןיז יד ,םידימלּת ייווצ ענַײז

 .געוו םעד םיא ןטכַײלַאב וצ ידּכ ,ןיבר ןרַאֿפ ךעלּפמעל-לייא עניילק ןגָארטעג ןבָאה

 ךיז ןבָאה עלַא יו םעד ךָאנ ןיבר םעד דוֿבּכל טלעטשעגֿפױא ךיז ןבָאה עלַא

 -קעוַא ךיז טָאה יבר רעד ,טצעזעגרעדינַא קירוצ ךיז ייז ןבָאה ,טנעה יד ןשַאוועג

 ,םעד ךרוד טקרעמעגנָא ,ןָאנביױא ,םיא רַאֿפ טרָא ןטײרגעגנָא םעד ףיוא טצעזעג

 ייווצ שנַײז ןוא .רעכיט ענעלָאװ טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג זיא ץיז ןוֿפ טנַאװ יד סָאװ

 ןטַײז עדייב ענַײז ןוֿפ טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ,סוֿפור ןוא רדנסּכלַא ,םידימלּת
 ןבָאה סָאװ ,ענַײז םידימלּת ייווצ יד ןעוועג אנקמ ךיא בָאה יו .ןענידַאב וצ םיא

 ךיא בָאה יװ ,ןַײז וצ שמשמ םיא ןוא ןיבר רעייז ןבעל ןייטש וצ טַאהעג היכז יד

 לעװ ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ףיוא טֿפָאהעגסיױא ןוא טרַאװעגסיױוא ץרַאה ןַײמ ןיא

 טשינ גיוא ןייק רעמ ןיוש בָאה ךיא .ןַײז וצ שמשמ ןיבר םעד ןבָאה היכז יד ךיוא

 רעד סָאװ ,גנוגעװַאב עדעי ןַײז טקוקעגכָאנ בָאה ךיא .םיא ןוֿפ ןעמוגעגּפָארַא

 וצ ױזַא יו ,טיורב סָאד ןכערב וצ ױזַא יו טנרעלעג בָאה ,ןָאטעג טָאה יבר

 ,קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא סע ןעקנוט וצ ױזַא יוװ ןוא ,ץלַאז ןיא איצומ יד ןצלַאז

 טוט ןעמ יוװ ,הנווּכ רעטרירטנעצנָאק רעקיאור טימ טיורב סָאד ןסע וצ ױזַא יו ןוא

 טָאג ןוֿפ חבזמ םוצ ןכילגעג זיא שיט רעד םערָאװ ,חבזמ ןֿפױא השודק הדוֿבע ןַא

 ;טייקנייר ןוא טייקילייה רעקיבלעז רעד טימ םיא ַײב ןעמענַאב ךיז זומ ןעמ ןוא

 סע ןוא הרות ןייק טגָאזעג טשינ טרעװו סע ןכלעװ ַײב ,טַײצלָאמ רעדעי ןוא

 דלַאב ןוא .םירגּפ ןוֿפ טַײצלָאמ ַא יו זיא ,ןעמָאנ סטָאג טנָאמרעד טשינ טרעוו

 יד טלײצרַאֿפ ייז ןוא םלוע ןקיטשרָאד םוצ ןֿפורעגנָא ךיז יבר רעד עקַאט טָאה

 ;ןקיטעּפשרַאֿפ ןַײז ןוֿפ הביס

 ,לָאמ סעדעי יװ ןוא .תבש םוא ןלַאֿפעגסױא רעדיוו חסּפ רעד זיא רָאי סָאד

 העד-יקולח ַא סיוא טמוק ,תבש טוא סיוא טלַאֿפ חסּפ גָאט רעטשרע רעד ןעוו

 ןעמ רעדָא ,תבש החוד זיא חסּפ ןברק רעד יצ ,םינהּכ ןוא עטנרעלעג יד ןשיווצ

 -נָא ןעוועג ןיוש זיא הכלה יד .גָאט רעדנַא ןַא ףיוא ןגײלּפָא חסּפ ןברק םעד זומ

 ךָאנ קסּפ םעד ךָאנ ,תבש החוד זיא חסּפ ןברק רעד זַא ,ןטַײצ עטלַא ןוֿפ ןעמונעג

 -רַאֿפ ךיז טָאה ןקזה ללה .ןרָאװעג טמירַאב םעד בילוצ זיא רעכלעוו ,ןקזה ללה ןוֿפ
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 רע דימלּת סעמעוו ,ןוילטבא ןוא היעמש ,עטנרעלעג עסיורג ייווצ יד ףיוא ןֿפור
 ןבָאה ,םיקודצ יד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,םילודג םינהּכ יד רעבָא .ןעוועג זיא
 יד ןבױוהעגֿפױא ַײנסֿפױא ,תבש םוא ןלַאֿפעג זיא חסּפ רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ןיא טלדנַאהעג רעמ ייז ַײב ךיז טָאה סע .סולשַאב סללה טגערֿפעגּפָא ןוא עגַארֿפ
 "יטכיוו ַא ןעמוקַאב םישורּפ יד ןבָאה קסּפ טללה ןעמעננָא ךרוד ?ַײװ ,שזיטסערּפ
 -תיב ןיא הדוֿבע רעד ןוֿפ םיניד ןיא ןעגניודוצנַײרַא ןביוהעגנָא ןוא ןעזנָא ןרעק
 .קיטכיזרעֿפײא ןעוועג ףיורעד ןענַײז םינהּכ יד סָאװ ,שדקמה

 רע לַײװ ,טַײצלָאמ םוצ טקיטעּפשרַאֿפ ךיז ןומידקנ יבר רעד טָאה םעד בילוצ
 .ןינע ןקיטכיוו םעד ןעלדנַאהרַאֿפ םַײב ןירדחנס ןיא ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא

 וצ ןֿפורעגנָא ךיז .יבר רעד טָאה --- !ללה ןוֿפ טייקסיורג סָאד טעז ןוא טמוק ---
 ענַײז ןוֿפ ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה רע סָאװ ,הכלה רעד טימ -- עטלמַאזרַאֿפ יד
 החוד זיא חסּפ ןברק רעד זַא ,ןיילַא הכלה יד רָאנ טשינ זדנוא רע טנרעל ,םייבר
 טימ ןליוו סטָאג ןָאט ןֿפרַאדַאב רימ זַא ,זדנוא טנרעל רע .רעמ ליֿפ רָאנ ,תבש
 רימ .לכש רעזדנוא םעד ַײב ןדנעװנָא ןֿפרַאדַאב רימ ןוא .טײקַײרֿפ ןוא עביל
 ,תולעמ ןוא תודימ עלַא טימ םלוע לש ונובר ןוֿפ טסניד ןיא ןצונַאב ךיז ןֿפרַאדַאב
 ,טָאג ַײב טכענק ןַײק טשינ ןענַײז רימ .ןעקנָאשַאב זדנוא טָאה טָאג עכלעוו טימ
 ןענַײז רימ רָאנ ,ןעניימ םיקודצ יד יװ ,ןלעֿפַאב ענַײז דנילב סיוא ןריֿפ עכלעוו

 טשינ !ףירוח-ינב ."םכיהלא 'הל םתא םינב; :ןבירשעג טייטש סע יוװ ,רעדניק ענַײז
 ,זדנוא רַאֿפ הרוּת יד רָאנ ,הרוּת רעד רַאֿפ ןרָאװעג ןעקנָאשעגקעװַא ןענַײז רימ
 ױזַא ןוא ,ןשטַײטסיױא ןוא ןשרָאֿפ יז ןלָאז רימ זַא ,זדנוא וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא יז
 יז טלָאז ריא ,ןעמ טניימ ,ייז ןיא ןבעל טלָאז ריא -- !םהב יחו .תווצמ יד ךיוא
 ןיא רעב ַא טשינ זיא תבש רעד .תבש ןטימ ךיוא זיא סָאד ןוא .ןבעל םוצ ןסַאּפוצ
 ןרַאֿפ ןבעגעג ןענַײז רימ טשינ .ןקוצרַאֿפ וצ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דלַאװ
 ,ןגינעגרַאֿפ רעזדנוא רַאֿפ ,זדנוא רַאֿפ ןבעגעג זיא תבש רעד רָאנ תבש

 יבר דעד ןוא .רעטרעװ סניבר םעד טשרָאד טימ ןעקנורטעג טָאה םלוע רעד
 ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ,דרָאב רעצרוק ןַײז ןוֿפ רָאה יד ןגיוצעג ,טלקָאשעג ךיז טָאה
 ;טנשרדעג רעטַײװ טָאה רע ןוא .רעטכיל ייווצ יו ןטכיולעג

 טסלָאז וד; :גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןגָאז לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג ןקתמ ןבָאה םימכח יד --
 ךַאז יד זיא סָאװ וצ ."המשנ ןַײד טימ ,ץרַאה ץנַאג ןַײד טימ טָאג ןַײד ןעניד
 ,טשינ ליוװ ךיא, :טכענק ןַײז וצ טגָאז סָאװ ,רַאה ַא וצ ןכילגעג זיא ךַאז יד ?ןכילגעג
 יו ."עביל רַאֿפ ןעניד רימ טסלָאז וד רָאנ ,ןיול רַאֿפ ןעניד רימ טסלָאז וד זַא

 רעכלעוו ןוא ןיול רַאֿפ םיא טניד סע טכענק רעכלעוו רַאה רעד סייוו רעבָא ױזַא
 ןוא םיא וצ קירוצ ןעמוק סָאװ ,יד .ַײרֿפ טכענק ןַײז טזָאל רע ?עביל סיוא --
 טָאג .עביל סיוא םיא ןעניד סָאװ ,טכענק ענַײז ןענַײז יד ,םיא ןיא ךיז ןטֿפעהַאב
 ןכוזוצסיוא הריחב יד םיא ןבעגעג ןוא ןליוװ ןעַײרֿפ ַא ןבעגעג ןשטנעמ םעד טָאה
 ןעמוק לָאז שטנעמ רעד זַא ,ליוו טָאג םערָאװ ,עטכעלש סָאד ןוא עטוג סָאד ןיילַא
 םעד טניד סָאװ ,טכענק ַא יו ןַײז וצ טשינ ,הריחב רענעגייא ןַײז ןוֿפ ןילַא םיא וצ
 ,עביל סיוא רעטָאֿפ ןַײז טניד סָאװ ,ןוז ַא יו ןַײז וצ רָאנ ,ןיול רַאֿפ רַאה

 לַײװ ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןדעי םימ ,הרוּת סניבר ןַײמ קנעדעג ךיא
 ןוֿפ ,ליומ ןַײז ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,הרוּת עטשרע יד ןעוועג זיא סע
 -ַאֿפ ןַײמ רעטניה ןענַאטשעג ןיב ךיא .לרעּפ יו ױזַא ןבילקעג בָאה ךיא ןכלעוו
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 ןעגנולשעג בָאה ךיא .ןַײרַא םינּפ ןיא ןיבר םעד טקוקעג בָאה ןוא ןקור סרעט

 יד טימ ןעקנַאדעג ענַײז ןריטנעצקַא ןַײז ,ןעגנוגעװַאב ענַײז ןיוש .רעטרעוו ענַײז

 ןַײמ ןוא .טרעטסַײגַאב ךימ טָאה םיא ןיא ץלַא ,טרעטסַײגַאב ךימ ןבָאה טנעה

 "עג בָאה ךיא סָאװ ,קילבנגיוא ןטשרע ןוֿפ רענַײז וצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה המשנ

 ןכעלטנגוי ןצנַאג ןַײמ טימ ןעמוקַאב ביל םיא בָאה ךיא ןוא ,םיא ףיוא ןֿפרָאװ

 ךימ רעטָאֿפ ןַײמ טָאה רעטעּפש .ױרֿפ ַא וצ טליֿפ ןעמ סָאװ ,עביל יד יוװ ,טשרָאד
 ;םיא וצ טגָאזעג ןֹוא םיא רַאֿפ ךימ טכַארבעג ןוא טנַאה רעד רַאֿפ ןעמונעגנָא

 וד זַא ,ליוו ךיא ןוא .ריד וצ טכַארבעג בָאה ךיא סָאװ ,ןוז ןילמ זיא טָאד ,יבר ---
 םיא טימ ןענרעל ןוא ,ןױיובעג םיא טסלָאװ וד יו ,םיא וצ רעטָאֿפ ַא ןַײז טסלָאז

 .געוו ןשידִיי ןיא םיא ןיֿפ ןוא הרוה
 ענַײמ .ןרעה טנָאקעג סע טָאה ןעמ זַא ,רימ ןיא טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןַײמ

 ךיז טָאה רימ ןיא ץלַא ןוא ,טלמַאטשעג ןבָאה ןּפיל ענַײמ ,טרעטיצעג ןבָאה טנעה
 ךימ טָאה יבר רעד ,רימ ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ ,דיײרֿפ ןוא המיא ןוֿפ טלסיירטעג
 ךיא .דײרֿפ טימ רימ ףיוא טקוקעג ,טנַאה רעד ַײב ךימ ןעמונעגנָא ,טקיאורַאב
 ַא ןוֿפ טנַאה יד יװ ןעוועג זיא סע ןוא ,ןקָאל עניײמ טרירַאב טָאה רע ,קנעדעג

 ;ךימ וצ טגָאזעג ןוא ,טרירַאב ךימ טלָאװ רעטכילעג

 !יקונת ,קוסּפ ןַײד רימ גָאז ---
 .קוספ םענעגייא ןַײז טַאהעג טָאה לגניי סעדעי ,גהנמ ַא ןעוועג זיא סע םערָאװ
 :רעטיציץרַאה ַא טימ טרעֿפטנעעג םיא בָאה ךיא ןוא
 ןעמענרַאֿפ וצ רעיוא ןַײד גיינ --- ,הנובתל ךבל הטת ,ךינזא המכחל בישקהל ---

 ,דנַאטשרַאֿפ םוצ ץרַאה ןַײד רעק ,המכח יד
 ,טגערֿפעג יבר רעד ךימ טָאה -- ?ןוז ןַײמ ,המכח יד וטסכוז סָאװ ךָאנ ןוא --
 "נַאֿפ טימ טשינ ןוא ,ןירוח-ןב א יוװ ,ץרַאח ןֿפָא ןַא טימ טָאג ןעניד וצ ידּכ --

 םַײב ָאד טנַײה טנרעלעג טָאה יבר רעד יװ יױזַא -- ,טכענק ַא יוװ ,ןגיוא עטכַאמ
 ,שיט

 ;טשטנעבעג ךימ ןוא ּפָאק ןַײמ ףיוא טנעה יד טגײלעגֿפױרַא טָאה רע
 ,טקיליװַאב ןַײז לָאז סע ןוא ,לאוׂשי ןיא וד יו עכלעזַא ןרעמ ךיז ןלָאז סע --

 ,םהרֿבַא ןוֿפ ןוז רעקידריוװ ַא ןַײז טסלָאז וד זַא

 וצ ןוא םידימלּת ענַײז ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ךימ טָאה רע ןוא
 ;טגָאזעג ייז

 ,טימ רעַײא ןיא ןַײרַא םיא טמענ ,רע זיא רעדורב רעַײא --
 ןַײז --- רעטָאֿפ ןַײמ ןוא ,רעדיילק לקעּפ ןַײמ ןבעגעג רימ טָאה רעטומ ןַײמ

 ןײמ ןעגנַאגעגכָאנ ןיב ךיא ןוא ייז ןוֿפ טדײשעגּפָא ךיז בָאה ךיא ןוא .הכרב
 ,טירט סגיבר
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 זיא ,ינירוק ןועמש ןוֿפ ןוז רעד ,רדנסּכלַא ןוֿפ רעדורב רערעגנִיי רעד ,סוֿפור

 ענייא ןרָאװעג ןטֿפָאהַאב ןענַײז תומשנ ערעזדנוא ,רֿבח רעטסטנעָאנ ןַײמ ןרָאװעג
 רַאֿפ םיא עז ךיא .טנגעגַאב ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ ערעדנַא יד ןיא

 -עלַאװק עשירֿפ יװ ןבָאה עכלעוו ,ןקָאל עצרַאוװש ךעּפ יוװ ענַײז טימ ,ןסוֿפור ,רימ
 ענַײז ;ןקַאנ ןקרַאטש ןוא זדלַאה ןכיוה ןַײז רעביא ןסָאגעגּפָארַא ךיז ןעמָארטש עקיד
 ןגיוא ענַײד ןיא קידעכַאל ןוא ַײרֿפ טקוקעג ןבָאה ןגיוא עסיורג ,עקידנצנַאלג

 עטסלדייא יד ןֿפורעגסױרַא ןוא ,ןליֿפעג עטסֿפיט ענַײד טימ ךיז ןטֿפָאהַאב ,ןַײרַא
 ,עמלַאּפ עקידנעִילב ,עגנוי ַא יװ ,ןיד ןוא קנַאלש ,ריד ןיא תומולח עטסנעש ןוא
 וצ ץרַאה סעדעי ןגיוצעגוצ טָאה ןוא טירט עצלָאטש ענַײז טימ ןעגנַאגעג רע זיא
 שריה ַא יװ קילַײא ןעוועג זיא רע םערָאװ ,טַאהעג ןרעג םיא ןבָאה עלַא .ךיז
 ןעוועג דבכמ טָאה רע עכלעוו ,םימכח-ידימלּת יד ןוֿפ ןתוחילש יד ןריֿפוצסױא
 יד ,םיקוסּפ יד טרזחעגרעביא ,ןעמַאזצ טנרעלעג ,ןעמַאזוצ ןסעגעג ןבָאה רימ
 ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .ןיבר רעזדנוא ןוֿפ טרעהעג ןבָאה רימ סָאװ ,תודגא ןוא תוכלה
 ,לסקַא ףיוא םערָא ,טנַאה ןיא טנַאה םילשורי ןוֿפ ןסַאג יד ןיא טרעדנַאװעגמורַא
 ןסַאג רעמילשורי יד רעביא ןעשזדנָאלבמורַא ,עגנוי ןוא עכעליײרֿפ ,רימ ןגעלֿפ
 םוצ ךיז ןקוקוצ ,םייוג יד ןוֿפ לסעג ןיא ,ףיוה-שדקמה:תיב ןיא ךיז ןעײרדמורַא
 טרָאד ןבָאה םייבר יד סָאװ ,םישרדמ יד וצ ךיז ןרעהנַײא ,ןבעל ןקידנשיור
 ,גנוריטַאּפ רעדעי ַײב ,ײברעד ןעוועג רימ ןענַײז ףָאלעגנָא ןדעי ַײב ,טנשרדעג
 ןבָאה רימ .תודע ןעוועג רימ ןענַײז ,ןסַאג רעמילשורי יד ןיא ןֿפָארטעג טָאה סָאװ
 ּפעט יד ןיא ךיז ןגָאלשעגנָא ,קרַאמ ןטיירב ןֿפױא רעמערק יד ןשיווצ ןענוֿפעג ךיז
 ןטכורֿפ ברעק יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה רימ .ןַײװ ןגירק יד ןיא ,לייא טימ
 -עג יד ןוֿפ שיט-בלעוועג ןדעי ןיא זענ ערעזדנוא טקעטשעגנַײרַא ,ןסנירג ןוא
 יד ןוֿפ ןעירשעגסױא:גנַאזעג עקינעטנייא יד וצ ךיז טרעהעגוצ ,ןלָאװ עטברַאֿפ
 טמירעג ןבָאה עכלעוו ,גנוריצ-רעבליז ןוא ןֿפָאטש-רָאֿפרַאֿפ ,ןעמוֿפרעּפ ןוֿפ םירחוס
 ךיז ןבָאה רימ !רעבַײװ יד ףיוא ןבָאה ייז ןצייר-ףושּכ ַא רַאֿפ סָאװ ,תורוחס ערעייז
 רימ .רעױט-רעסַאװ םַײב ,רעױטישַא םַײב .רעטרע עטסכעלרעֿפעג יד ןיא ןענוֿפעג
 -למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ (הינסכַא) "אקדנוּפ, רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא טֿפָא ןענַײז

 --= .חולשהיימ םַײב ,רעיומ רעטלַא רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה עכלעוו ,רעבַײרט

 רימ ןוא ,תודוס עשרוחב עניילק ערעזדנוא טַאהעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןבָאה רימ
 -רה ןֿפױא ,טָאטש רעד רעטניה רענעטרעג יד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טֿפָא ןענַײז
 ןיא ןלױהרַאֿפ ,םילשורי ןוֿפ רעטכעט יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע ואוו ,םיתיזה
 .ןרעיילש-רָאה ערעייז

 ןשָאװעג ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ ,ןעוועג זיא גָאט ןיא הדוֿבע עטשרע רעזדנוא

 רעזדנוא ןַײז וצ שמשמ ,ירֿפ רעד ןוֿפ "עמש, םעד טגָאזעג ןוא טנעה ערעזדנוא
 ייוװַצ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא תסנּכה-תיב רעד .רענירוק יד ןוֿפ תסנּכה-תיב ןיא ,ןיבר
 טרָאד .תסנכה-תיב רעד ןעוועג זיא ,רעקימיור ַא ןוא רעסיורג ַא ,רדח ןייא .םירדח
 ןדעי טנעיילעג טָאה ןעמ רעכלעוו ןוֿפ ,הרוּת-רֿפס יד ןורא ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה
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 .ןזח"ןגס ןרַאֿפ רעמעלעב רעד ןוא ,גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ןדעי ךיוא יו ,תבש

 "עג םידמלמ יד ןבָאה טרָאד .שרדמה:-תיב רעד ןעוועג זיא רדח ןרענעלק םעד ןיא
 טָאה רעכלעוו ,דמלמ ַא -- ,תותכ ןיא ,ינירוק-ינב יד ןוֿפ רעדניק יד טימ טנרעל
 ןַײמ ןוא ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ טכיזֿפיוא רעד רעטנוא ,רעדניק עניילק יד טימ טנרעלעג
 טָאה רע עכלעוו ,רעינירוק יד ןוֿפ ןיז ענעסקַאװרעד עקינייא טימ --- ןומידקנ יבר
 "עגּפָא ןַא טגָאמרַאֿפ טָאה שרדמ-תיב רעד ,םימכח-ידימלּת רַאֿפ טלעטשעגסיוא
 ןיבר םעד רַאֿפ םירדח יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ףיוה םענעסָאלש
 ןבָאה ייז .טקיטכענעג ןטרָאד ןבָאה םידימלּת יד ןוא יבר רעד .םידימלּת יד ןוא
 םידימלּת יד ןכלעוו ,שרדמ-תיב ןיא שיט םענײמעגלַא ןַא ַײב ךיז טזַײּפשעג ךיוא
 ןענעק טזומעג ,דימלּת רעדעי יו ,יבר רעדעי טָאה ּפיצנירּפ ןיא .טגרָאזַאב ןבָאה
 .ןעוועג זיא הכאלמ סניבר ןַײמ .ןַײז סנרֿפמ ךיז לָאז רע רעכלעוו ןוֿפ ,הכאלמ ַא
 ןיא ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעבָא .ןלַאדנַאס ןעיינ ,טלײצרַאֿפ ןיוש סָאד בָאה ךיא יו
 ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רָאנ הכָאלמ רעד טימ ןצונַאב ךיז טגעלֿפ יבר ןַײמ .ּפיצנירפ
 ענַײז ,זדנוא טימ ךיוא יו ,ןירדהנס ןיא ןעגנוקיטֿפעשַאב יד בילוצ ,סנטצעל
 ןוֿפ ךיז רע טָאה טרענרעד .הכאלמ ןַײז ןיא ןרָאװעג טרעטשעג רע זיא ,םידימלּת
 -עגוצ טָאה אתורֿבח יד סָאװ ,טלעג םעד רַאֿפ ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ,רימ סָאװ םעד
 רָאנ טשינ זיא ןומידקנ יבר רעד םערָאװ .ןקיטיונ םעֶלַא טימ םיא טגרָאזַאב ,טלעטש
 עכלעוו רעדילגטימ עלַא ןוֿפ רעריֿפנָא רעקיטסַײג רעד ךיוא רָאנ ,יבר רעזדנוא ןעוועג

 ןענַײז לוש רעינירוק רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד .תסנכה-תיב םעד וצ טרעהעג ןבָאה
 עגונ ןענַײז סָאװ ,םינינע עלַא ןגעוו ןיבר םעד טימ ןַײז-הצע-לאוש ךיז ןעמוקעג
 ןבעל סָאד סָאװ ,סעגַארֿפ ערעדנַא ןגעוו ךיוא יװ ,ןטיונ עזעיגילער ערעייז ןעוועג
 -ילעב עטנרעלעג יד ןשיוװצ הכימס טלייטעגסיוא טָאה רע .טכַארבעגֿפױא טָאה

 טָאהעג היכז יד ןבָאה עקינייא רָאנ ,אתורֿבח רעד ןיא ןעמונעגנַײרַא ייז ןוא םיתב
 ןענַײז רַאֿפרעד רעבָא .ר ב ח לוטיט םעד ןגירק וצ ןוא אתורֿבח רעד וצ ןרעהעג וצ
 ,הנומא רעשידִיי רעד ןוֿפ לַאוטיר םעד עגונב םינינע עלַא רַאֿפ רשכ ןעוועג ייז
 ןוֿפ רענייא רעדעי .,םידימלּת ענַײז טגרָאזַאב ןבָאה ןיבר ןרַאֿפ ןתוכרטצה עלַא
 טכָאקעג ןבָאה רימ .ןַײז וצ שמשמ ןיבר םעד טַאהעג גָאט ןרעדנַא ןַא טָאה זדנוא
 ,ןשַאװעג ןידס ןַײז ןבָאה רימ ,םיא רַאֿפ שיט םעד טיירגעג ןבָאה רימ .םיא רַאֿפ
 ןבָאה רימ ,טכירעגסיוא טעב ןַײז ,ןגָארטעגכָאנ דָאב ןיא םילּכ יד םיא ןבָאה רימ
 ףניֿפ .ךיורבעג ןכעלגעטיגָאט ןַײז ןגרָאזַאב וצ טעברַא עדעי םיא רַאֿפ ןָאטעג
 -לֹּת ןַײז וצ טײרבעגרָאֿפ זדנוא טָאה רע סָאװ ,םידימלּת ענַײז ,ןעוועג רימ ןענַײז
 ןוז ַא ,קודצ :סוֿפור ןוא רדנסּכלַא ,ינירוק ןועמש ןוֿפ ןיז ייווצ יד :םימכח-ידימ
 רע ,טסימ ןוֿפ רעיוט םַײב טניואוועג טָאה סָאװ ,רעגערטרעסַאװ םעד ללה ןוֿפ

 דימלּת ַא ;ןיבר ןוֿפ אתורֿבח רעד וצ טרעהעגנָא טָאה ןוא רֿבח ַא ןעוועג רעבָא זיא
 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןיבר ןַײמ יײב טזָאלעגרעביא טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,לֿבב ןוֿפ
 ענַײז ןוֿפ רעטסנעלק רעד ,ךיא ןוא ,רענָאליבַאב רעד היעמש ,ןַײז-לגר-הלוע

 ַא ףיוא רעדָא ,ךעלקנעב עניילק ףיוא ןסעזעג רימ ןענַײז ןענרעל םַײב .םידימלת
 ףיוא ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ סיֿפ יד ַײב ,סובמַאב ןוֿפ ץַארטַאמ
 רימ ידּכ ,זדנוא רעביאנגעק שרדמיתיב ןוֿפ טנַאװ רעד ןיא ,טרָא םענעביוהעג ַא
 רַאֿפ ןבָאה ארומ ןלָאז רימ ןוא טכיזעגנָא ןַײז ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןבָאה ןלָאז
 ,רימ ןבָאה שרדמה-תיב םעד ןצונַאב רַאֿפ רעבָא ,טסיזמוא ןעוועג זיא ערעל יד .םיא
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 ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,טלעג"טירטנַײא עבטמ-ןטשרעג ַא ןלָאצַאב טזומעג םידימלּת יד

 יד ןוֿפ רעדָא ,םייח רעד ןוֿפ ןעמוקַאב רעדָא ,תוכאלמ ערעזדנוא ךרוד טנידרַאֿפ
 יד טציטשעגרעטנוא ןבָאה עכלעוו ,םילשורי ןוֿפ טַײל עמורֿפ ןוא תוינקדצ-םישנ

 ףסוי רעכַײר רעד ןטלַאהעגסיױא רעבָא טָאה שרדמה-תיב רעזדנוא .הרוּת-ידמול
 ,ןלײצרַאֿפ רעטעּפש לעוװ ךיא ןכלעוו ןגעוו ,יתמר

 םיאיֿבנ ,הרוּת רעד ןוֿפ םיקוסּפ ןיבר רעזדנוא רַאֿפ טרזחעגרעביא ןבָאה רימ

 -רעוו יד ןלייצ ,ןגָאזכָאנ קינייװנסיױא ףיוא טנרעלעג ןבָאה רימ עכלעוו ,םיֿבותּכ ןוא

 ןבעגעגרעביא זיא סע יוװ ,טרָאװ ןדעי ןוֿפ תויתוא יד ןוא קוסּפ ןדעי ןוֿפ רעט

 ןענַײז עכלעוו ,םיניד ןוא תוכלה עלַא יד טרזחעג ךיוא ןבָאה רימ .הלבקב ןרָאװעג

 ןטלָאגעג ןבָאה ןוא ,ןטילצ עטלַא ןוֿפ הרוסמ ךיווד הלבקב ןעמונעגנָא ןעוועג ןיוש

 ,לשָאוװ-טנָאה ןוֿפ םיניד יד :יניס גרַאב ןֿפױא וניבר השמ ךרוד ןבעגעג ,תוכלה יו

 ןגעוו ,תוגברק ןגעוו ,תומורת ןוא תורשעמ ןגעוו תוכלה יד ,ןגייל-ןיליֿפּת ןוֿפ
 עכלעוו ,תוכלה ןוא םיניד ,תונקת ןעוועג ץלַא ןענַײז סָאד .האמוט ןוא הרהט

 טקילייהעג רעבָא ,םימכח עקידרעירֿפ יד ךרוד ןרָאװעג טצעזעגטסעֿפ ןיוש ןענַײז

 סָאד .ייז ףיוא ןטלָאגעג טשינ ןבָאה תוישק ןייק ,ןגערֿפּפָא ןייק .הרוסמ רעד ךרוד

 ,לָאוטיר םוצ תוכנלש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,תוכלה עכלעזַא רָאנ ןעוועג ךיֹוא ןענַײז

 ןעמואוושעגֿפױוא רעבָא ןעגַײז סע ."םוקמל םדָא ןיב, ןֿפורעג ןבָאה רימ עכלעוו ,ןכַאז

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןֿפרָאװעגֿפױא טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ךעלגעט-גָאט

 יז טשטַײטעגסיױא טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןעלגער יד וצ ןסַאּפוצ ייז טֿפרַאדַאב

 טנַאה עַײרֿפ ַא טַאהעג רימ ןבָאה ָאד .תורוסמ עטלַא יד ןוֿפ טסַײג םעד טיול ,הרוּת

 טָאה לכׂש רעזדנוא יװ ןוא ,ןעזנַײא רעזדנוא טיול ,סעגַארֿפ יד ןעלדנַאהַאב וצ

 עכלעוו טימ ,תודימ ןביז יד ןוֿפ ןדָאטעמ יד טימ ךיז קידנצונַאב ,ןעוועג ֿבייחמ

 רעזדנוא ןעמונרַאֿפ טָאה ערעל עַײרֿפ יד טָא .הרוּת יד טשטַײטעגסיױא טָאה ללה

 ןוֿפ סעגַארֿפ עלַא ןעמונעגמורַא טָאה ערעל עַײרֿפ יד םערָאװ ,טַײצ עטסרעמ

 סָאװ ,ןייבעג-ןשטנעמ ןוֿפ סעידוטש עשימָאטַאנַא וצ זיב ןטסעמ-דלעֿפ ןוֿפ --- ןבעל

 עליוויצ ןוֿפ ;סעגַארֿפ-טיײקניײיר ןוא -ענעיגיה בילוצ ןסיוו טֿפרַאדַאב ןבָאה רימ

 ןעעזעגנָא ןַא רעייז .ביור ןוא דרָאמ זיב ןלַאֿפרַאֿפ עכעלגעט עטושּפ ןגעוו ןצעזעג

 יד ,םיקסע עשיגָאלָאַאז ןוא עשינַאטָאב ןעוועג ןענַײז סעידוטש ערעזדנוא ןיא דלעֿפ

 העידי עטיירב ַא ןבָאה טזומעג ןבָאה רימ .קיטכיוו ןעוועג ןענַײז םיקסע עשינַאטָאב

 ןצנַאג םעד ןענעק טזומעג רימ ןבָאה לעיצעּפס ,ןטכורֿפ ןוא ןזָארג ,ןסנירג ןגעוו

 רשדשי החּפשמ רעכלעוו וצ --- לארׂשי-ץרא ןיא ערָאלֿפ רעכַײר רעד ןוֿפ םינימ ללש

 טשיג ןוא ןשימרַאֿפ וצ טשינ ייז ידּכ ,טמַאטש רע טכיש ןכלעוו ןוֿפ ,טרעהעג ןימ

 ןוֿפ רעזערג עשַאּפ עטעֿפ יד טימ ךיוא עבלעז סָאד .ןימ-רוא רעייז ןברַאדרַאֿפ

 -רוא םענייר רעייז ןיא ןטלַאהֿפיוא טֿפרַאדַאב ןבָאה רימ סָאװ ,רעדלעֿפ ערעזדנוא

 ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ךיוא זיא סעידוטש ערעזדנוא ןוֿפ לייט רעסיורג ַא .גנורּפש

 "גושרָאֿפסיױא עשימָאנָארטסַא רַאֿפ ךָאנ רעמ ליֿפ ןוא םיקסע עשיטַאמעטַאמ רַאֿפ

 ידֹּכ ,ןסיוו טֿפרַאדַאב סע ןבָאה רימ סָאװ ,ןטַײצ יד רעביא ,ןרעטש יד רעביא ןעג

 ,ןקעווצ ערעדנַא בילוצ ךיוא יו ,םיֿוט-םוי ןוא םישדח ערעזדנוא ןצעזוצטסעֿפ

 ןבָאה רימ סָאװ ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ דלעֿפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,טרָאװ ןייא טימ

 .שרדמה:תיב רעזדנוא ןיא רעקיצניװ רעדָא רעמ טרירָאב טשינ סע
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 ןבעגעגרעביא ,קינייװנסיוא ףיוא ןנלוװלײט טנרעלעג רימ ןבָאה ץלַא סָאד

 ןענַײז עכלעוו ,ןסוױיּטַאּפ ןוא טעמרַאפ ףיוא ןטֿפירש-רי-בתכ ןיא רעדָא ,הלכקב

 טנכײצעגנָא ןענַײז סע עכלעוו ףיוא ,דימלת םוצ ןיבר ןוֿפ השוריב ןעגנַאגעגרעביא

 םינימ עלַא יד זדנוא טימ ןענרעל וצ .ןטיבעג יד ףיוא ןעגנוכיירגרעד עלַא ןרָאװעג

 ,טָאטש רעד רעטניה ןריֿפסױרַא יברד רעד זדנוא טגעלֿפ ,ןטנירג ןוא רעצכעטַײרק

 ןעַײרֿפ ןֿפיױא וליֿפַא רעדָא ,רענעטרעגנַײוװ ןיא טקיטכענעג רימ ןבָאה לָאמ טֿפָא

 טנרעלעג ןוא ןסקיוועג ןוא רעזערג ןזיװעגנָא זדנוא טָאה יבר רעד ןוא --- ,דלעֿפ

 ןימ רעדנַא ןַא וצ טרעהעג טעכלעוו ןוא ןימ םעד וצ טרעהעג סעכלעוו ,זדנוא

 -עד עלַא טימ זדנוא ןענעקַאב ןוא טרעמרַאֿפ יז וצ ןויֿפ ךיוא ודנוא טגעלֿפ רע

 ,דרע יד ןלעטַאוװאב ,ןדָאב םעד ןקיטסעֿפַאב ןוֿפ ,ןדילנש ,ןעייז ,ןרעקַא ןוֿפ ןלָאט

 ואוו ,רענעטרעג-לייא יד ןיא ,רענעטרעגנַײװ יד ןיא ןריֿפנַײױַא זדנוא טגעלֿפ רע

 ןעלזייא ךרוד טפעלשעג ,ןלימלייא עטושפ ןיא ןלייא עטסָארּפ יד ילס טלָאמ ןעמ

 -עגסיוא ןרעוו עכלעוו ,ןלייא עקידעקעמש עלעדייא יד ללס ,ןֿפאלקש ךרוד רעדָא

 -שיגילער רַאֿפ טצונַאב טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ,ןייטשלמרימ ןוֿפ ןסיוטש ןיא טרעמַאה

 -ילעב ענעדײשרַאֿפ יד וצ ןריֿפ ךיוא זדנוא טגעלפ רע ,ןקעווצ-טייקנייש רעדָא

 זדנוא ןוא ,רעּפעלקיּפעט יד וצ ,רעברַאג יד ,רעברַאֿפ יז ,רעניפש יד וצ ,תוכאלמ

 טימ טָאהעג רָאנ רימ ןבָאה טַײצ שרעטיב ַא ,טכַאמעג ןרעוו םילּכ יױזַא יוװ ןוַײװ

 ןייק טַאהעג טשינ םילשורי ןיא ודנוא ַײב ןבָאה סרעבצוװ יד .ןלוטשבעוו יד

 ןבָאה עכלעוו ,תוכָאלמ-ילשב ערעדנַא עלַא יװ טקנופ ,עיצַאטוּפער עטוג רעייז

 וצ םידימלּת ערעייז ןטָארעג ןכָאה םימכה יד .רעבייו טימ ןָאט וצ טָאהעג

 -שג ,זדנוא ַײב זיא רעביײװ עגונב םערָאװ ,ייז ןוֿפ סנטַײװ רעד ןוֿפ ךיז ןטלַאה

 רעדייא בייל א ךָאנ ןֿפױלכָאנ ןיוש רעסעב , :ךורּפש א ןעגנַאגעגמיא ,שטנירעל

 רָאנ ןבעגעגּפָא רעבַײװ רַאֿפ תוכָאלמ טימ ךיז ןבָאה םעד בילוצ ."ענעדיי ַא ךָאנ

 ןבָאה ןקעווצ-ןרעל רַאֿפ רעבָא ,ןֿפרואווטיוא ,רעגעלש ,םיצראה-ימע ,ןעגנוי עבָארג

 -רעבעוו יד וצ ןייגנַײרַא טזומעג ןבָאה רימ ןוא ,ןדילמסיוא טנַאקעג טשינ ייז רימ

 תוכָאלמ יד וצ ךיז ןקוקוצ ,סרעכַאמ-לטייש יד וצ וליֿפַא ,סרעברַאג יד וצ ,ןלוטש

 ןעוו ,ןעלדנַאה וצ יזַא יו ןסיוװ ןלָאז רימ ידּכ ,ןריֿפוצסיױא ייז יוזַא יו ןענרעל ןוא

 ,ןיד ַא יב ייז ןגעוו ןטּפשמ וצ ןעמוקסיוא זדנוא טצוװ סע

 .ןריקיזיר ךָאנ רעמ טזומעג רימ ןבָאה ,ןכַאז ןוֿפ רוטָאנ יד ןענרעל וצ ידּכ

 ואוו ,םונהיג ןוֿפ לָאט ןיא ןזָאלוצרעטנורַא ךיז טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןבָאה רימ

 טימ טַײל ןוא ,ןעמיוצ עגנערטש ןיא טמיוצעגּפָא ,עקיצערק יד ןסעזעג ןענַײז סע

 וצ טשינ טנרָאװעג ןבָאה ןוא ןעמיוצ יד םורַא ןענַאטשעג ןענַײז ךעלרעּפמילק

 ,רעצכעטַײרק ןוֿפ רוטַאנ-לייה יד ןרידוטש טזומעג ןבָאה רימ ןוא .ךיז ןרעטנענרעד

 -יירק ןוֿפ תואוֿפר טימ קנערק ליֿפ ןלייה רָאנ ,תולאש ןענקסּפ רָאנ טשינ םערָאװ

 בילוצ .טנרעלעג רימ ןבָאה סעיצַאדנעמָאקער עשינעיגיה טימ רעדָא רעצכעט

 ,טָאטש רעד רעטיוא רעדלעֿפ יד ןיא טריֿפעג יבר לעד זדנוא טָאה קעווצ םעד

 .ךעלטיר-םימׂשב ןוא ןסקיוועג ,רענרעד ,רעצכעטַײרק טלמאועג ןבָאװ רימ ואוו

 ןבלַאז וצ ייז ןוֿפ טיירג ןעמ יוװ ,ייז טשימ ןעמ יו טנרעלעג זדגוא טָאה יבר רעד

 ןעמ עכלעוו ,ןלייא רועיש ַא ןָא ןענעק טזומעג ןבָאװ רימ .תוּכמ יד ןבַאמ וצ ךייזו

 וצ זיב ,ןעמוֿפרעּפ וצ זיב ןּפמָאל-לייא ןוֿפ ,ןקעווצ ענעדיײשרַאֿפ וצ טצונַאב טָאה

 טשינ ,ןענעק גנידצלַא טזומעג טָאה יבר רעד םערָאװ ,קיטעמסָאק רעשרעבַײוװ
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 -ּפָא ,ןלייה עקנַארק רָאנ ,ןבעגסױרַא ןכורּפש-טכירעג ןוא ןענקסּפ תולאש רָאנ
 ,ןטסיירט רעטימעג עקירעיורט ,ןבַײרטרַאֿפ תוחור ,גיוא טכעלש ַא ןוֿפ ןכערּפש
 .ןכַאמ ףושּכ וליֿפַא ןוא

 ןעוועג רָאנ ןענַײז ןעגנושרָאֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ ,תולבק ,םיניד עלַא יד רָאנ
 ,הכלה לטיט םעד רעטנוא ןעגנַאגעגרעטנורַא זיא עכלעוו ,ערעל רעד ןוֿפ לייט ןייא
 יבר ןַײמ רעכלעוו וצ ,ערעל רעד ןוֿפ לייט רעטייווצ ַא ךָאנ ןעוועג רעבָא זיא סע
 ,הדגא יד ןעוועג זיא סָאד ,הכלה רעד וצ יװ טַײצ רעקיצניװ טשינ טעמדיוועג טָאה
 ןלעדייאסיוא טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,גנידצלַא טרעהעג טָאה הדגא רעד וצ

 -גסיוו יד סָאװ ,היח עטנעגילעטניא ןַא םיא ןוֿפ ןכַאמ וצ רָאנ טשינ .שטנעמ םעד
 ןשילמיה םעד וצ ןעגנערב וצ רעטנענ םיא רָאנ ,טבערטשעג וצרעד טָאה טֿפַאש
 סיוא ןלָאז סָאװ ,םיֿבוט-םיׂשעמ ןוא תודימ יד םיא ןיא ןצנַאלֿפנַײא ןוא רעטָאֿפ
 ךיז טצונַאב טייקכעלטעג יד רעכלעוו טימ ,טָאג ןוֿפ ילּכ ַא ןכַאמ ןשטנעמ םעד

 ענעדײשרַאֿפ ןלײצרַאֿפ יבר רעד זדנוא טגעלֿפ קעווצ םעד בילוצ .דרע רעד ףיוא
 -עג ןבָאה סָאװ ןוא ,ןטַיײצ עטלַא ןוֿפ השוריב ןעגנַאגעגרעביא ןענַײז סָאװ ,תודגא

 רעשידרע רעד ןוֿפ סע ןביוהרעד וצ ,ליצ ןרעכעה ַא ןבעל םעד ןבעג וצ טבערטש
 יד ןיא סע ןדניבנָא ןוא ,ןַײא טקניז ,ןבעל טָאה סָאװ ,ץלַא ואוו ,טייקירעדינ
 -ַאב ןייא ןוֿפ תונמחר ,טייקסטוג עשילַארָאמ ןעיצרעד ךרוד ןטייקכיוה עשילמיה
 -גַײרַא ךרוד ,טָאג וצ עביל ןוא ארומ יד ןצנַאלֿפנַײא ךרוד .ןרעדנַא םוצ שינעֿפעש

 ,טלעוו רענעי ףיוא המשנ רעד ןוֿפ ןבעל םעד ןיא טנַײה ןוֿפ ףוג םעד ןעגנערב
 -ידרעטיצ ,רעקיבייא ןיא ןשטנעמ יד ןטלַאה וצ -- ןעוועג זיא רעבָא רקיע רעד
 רָאנ טשינ ןעמוק טעװ סָאװ ,חישמ ַא ,רעזיילסיוא ןַא ףיוא גנוטרַאװרעד רעק
 ןוא עטוג רַאֿפ ןקיטיגרַאֿפ וצ ,טלעוו רעד ןוֿפ ןסָאמ עכַײלג-טשינ יד ןכַיײלגוצסיױא
 ,ןנח ןוֿפ זיוה סָאד ,םודא ןקיליטרַאֿפ וצ ,םיׂשעמ עטכעלש רַאֿפ ןֿפָארטשַאב וצ
 זיוה עטכערעג סָאד קירוצ ןלעטשוצֿפױא ןוא ,הלשממ עטכעלש רעדנַא ןַא רעדָא
 ןעגנערבוצנַײרַא ןוא ןקינײארַאֿפ וצ רעקלעֿפ עלַא :רקיע רעד רָאנ ,דוד-תיב ןוֿפ

 -וצ ןשיטסימ ןרעכעה ַא וצ ןבעל סָאד ןבױהוצֿפױא ,טָאג טימ דנוב ןקיליײה ַא ןיא
 -תוכלמ ַא ןוֿפ ךַײרגינעק ַא ,סטוג רעטיול ןוֿפ ןבעל ַא ןַײז לָאז סָאװ ,דנַאטש
 עקילייה ןייא יװ ןַײז לָאז טייהשטנעמ עצנַאג יד הּפוח סעמעוו רעטנוא ,םימש
 יבר רעד טגעלֿפ ןעניז םעד ןיא .טגָאזעג תואיֿבנ ןבָאה םיאיֿבנ יד יו ױזַא ,החּפשמ
 ,םיאיֿבנ יד ןוֿפ םיקוסּפ יד ןשטַײטסיױא ןוא ןענשרד ,תודגא יד ןליײצרַאֿפ זדנוא רַאֿפ
 ןענשרד יבר רעד טגעלֿפ ֿבוט-םוי ןוא תבש ןדעי --- ,זדנוא רַאֿפ רָאנ טשינ רעבָא
 ,עטלייוורעדסיוא ענַײז ןוֿפ "דוס, ןיא -- רעבָא ןטנוװָא יד ןיא .םלוע ןטיירב ןרַאֿפ
 "אתורֿבח, יד טעדליבעג ןבָאה עכלעוו ןוא ןעוועג ךמוס טָאה רע עכלעוו ,םירֿבח יד
 ,ןחישמ ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,יד ןוֿפ

 עלַא .עכַײר ןוא עמערָא ,טַײל ענעדײשרַאֿפ טרעהעג ןבָאה אתורֿבח רעד וצ
 רענייא .ךַײלג ןעוועג ייז ןענַײז עלַא ןוא טשימעגסיוא ןעמַאזוצ ןעוועג ייז ןענַײז
 ןוא רעדירב יו טַאהעג ביל ךיז ןבָאה יז ןוא טציטשעגרעטנוא ןרעדנַא םעד טָאה
 רעכלעוו ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא ,החּפשמ ןייא יו טבעלעג
 בָאה יז ןוֿפ ריֿפ .רעדניק ענַײז ףיוא רעטָאֿפ ַא יו ןבעגעג גנוטכַא ייז ףיוא טָאה
 רעד ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רענייא :ןלײצרַאֿפ ָאד ךיא ליוװ ייז ןגעוו ןוא טנעקעג ךיא
 -רטצה יד ןוֿפ לייט ַא ןטלַאהעגסיוא טָאה סָאװ ,יתמר ףסוי רענעעזעגנָא ,רעכַײר
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 ַא .ללה רעגערטרעסַאװ רעד ןעוועג זיא רעטייווצ ַא .אתורֿבח רעד ןוֿפ ןתוכ

 רעטרעֿפ ַא .תוירק-שיא הדוהי ןֿפורעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןַאמ ַא ןעוועג זיא רעטירד

 יָאֿפ רענעגייא ןַײמ ךיוא .ינירוקה ןועמש ,רֿבח ןַײמ ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ןעוועג זיא

 ךָאנ ךיא ליוו ,ייז ןגעוו ןלײצרַאֿפ ייג ךיא רעדייא רָאנ .ייז וצ טרעהעג טָאה רעט

 רע רעוו ,ןײטשױַאֿפ ןלָאז רימ ידּכ ןוא ,ןומידקנ ןיבר ןַײמ ןגעוו ןבעגוצ סעקינייא

 עכלעוו ןוֿפ ,םייבר יד ןעוועג ןענַײז סע רעוו ,ןסיוו רימ ןזומ ,רעכלעזַא ןעוועג זיא

 סָאװ ןרעסַאװ ענַײז טּפעשעג טָאה רע עכלעוו ןוֿפ ןלַאװק יד ,טנרעלעג טָאה רע

 .ייֵז טימ ןעקנורטעגנָא ,םידימלּת ענַײז ,זדנוא טָאה רע

 ןַײז ןַײז וצ ןעוועג גנוי וצ זיא יבר ןַײמ .ןקזה ללה ןעוועג זיא יבר סניבר ןַיײמ

 ןיבר ןקיטסַײג ןַײז רַאֿפ ןטלַאהעג ללה ןטלַא םעד טָאה רע רָאנ ,דימלּת רעשיטקַאֿפ

 טָאה יבר ןַײמ רעבָא .םישורּפ יד ןוֿפ םייבר ןוא עטנרעלעג עלַא ,סנקירביא ,יוו

 רעד ןוֿפ רעדנירגַאב ןרַאֿפ גנורערַאֿפ עֿפיט ַא ןוא עביל רעדנוזַאב ַא טגָאמרַאֿפ

 עלַא ןוֿפ טסואוועג ןוא טלמַאזעג טָאה רע .הרוּת יד ןגיילוצסיוא עדָאטעמ רעשישורּפ

 ןעגנושטַײטסיױוא עלַא ןוֿפ ,וייחב ןעוועג ןקתמ טָאה ללה יבר רעד סָאװ ,תונקת

 לָאמ סעדעי ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טלעֿפרַאֿפ טשינ ןוא ,ערעל ןַײז ןוֿפ סעדָאטעמ ןוא

 םיא זיא סע ןעוו ,לָאמ סעדעי ,אמיחרו אליחדב ןעמָאנ סניבר ןַײז ןענָאמרעד וצ

 ַא ףיוא ךיז ןֿפורַאב וצ רעדָא ןיבר ןַײז ןוֿפ סעּפע ןגָאזוצכָאנ ןעמוקעגסיוא

 םעד ןגעוו סעדנעגעל ןעגנַאגעגמורַא לָאמטסנעד ןיוש ןענַײז סע ,ןטלַא ןוֿפ סולשַאב

 -סָאטנַאֿפ טימ ןעמָאנ ןַײז טניױרקַאב טָאה םיא וצ עביל יד סָאװ ,ןטנרעלעג ןסיורג

 זדנוא ייז טַאהעג ביל טָאה ,ןומידקנ יבר רעזדנוא ,יבר רעד ןֹוא .תודגא עשיט

 סנַאמ ןכעלטעג ןוֿפ ןעמענרעטנורַא רסומ ַא ךיז ןלָאז רימ ידּכ ,ןלײצרַאֿפוצכָאנ

 ,קינָאה טימ ןעוועג לוֿפ זיא ליומ ןַײז .ןגעוו ענַײײז ןיא ןייג ןלָאז רימ ןוא גנוריֿפֿפױא

 -רַאֿפ טָאה רע ןעוו ,גנורעטסַײגַאב טימ --- ןגיוא ענַײז ןוא ,בױרוטנַײװ רעסיז ַא יו

 ןייגמוא ןיא דלודעג רעטוואורּפעגסיױא ןַײז ןוֿפ רעדָא ,תודימ סללה יבר ןוֿפ טלייצ

 טעוװ סע רעוו ,טַײל ןשיווצ געיעג-טעוועג ַא ןרָאװעג זיא סע סָאװ -- ,ןשטנעמ טימ

 זדנוא ןרָאװעג דימ טשינ זיא ןומידקנ יבר רעזדנוא .ןכערב ןענָאק דלודעג ןַײז

 -עג טָאה רע ןעוו ןוא .טײקנדײשַאב ןוא טײקמורֿפ סניבר ןַײז ןגעוו ןלײצרַאֿפ וצ

 ןגיוא שרעזדנוא רַאֿפ רע טָאה ,ןסיוו ךָאנ טשרָאד םעד ןקעוורעד זדנוא ןיא טלָאװ

 רעטסומ ַא ףיוא יו םיא ףיוא ןזיוועגנָא זדנוא ןוא ללה 'ר ןיבר ןַײז טלעטשעגקעוװַא

 רע .ןסיוו ןַײז ןברעװרעד וצ טסָאקעג םיא טָאה סע סָאװ ,ןַײּפ ןוא ימ רעד ןוֿפ

 זיא רע ןעוו ,טנגוי סניבר ןַײז ןוֿפ דָאזיּפע םענעי ןענָאמרעד טֿפָא זדנוא טגעלֿפ

 ןיא טלעג-טירטנַײא הטורּפ יד ןלָאצַאב וצ טָאהעג טשינ טָאה ןוא םערָא ןעוועג

 ךַאד ןֿפױא ןכָארקעגֿפױרַא רע זיא --- :טנרעלעג ןבָאה םייבר יד ואוו ,שרדמה/-תיב

 ןוֿפ ןצכעוטֿפױא יד וצ ךַאד ןיא ךָאל ַא ךרוד טרעהעגוצ ךיז ןוא שרדמה:תיב ןוֿפ

 רעטכידעג ַא זיא ,רעטניוו ַא ןיא ,לָאמ ןייא זיב .ןוילטבא ןוא היעמש ,םייבר ענַײז

 ןקידעבעל ַא םיוק םיא טָאה ןעמ זַא ,טקעדרַאֿפ םיא טָאה ןוא ןלַאֿפעגסיױא יינש

 ,סױרַא יינש ןוֿפ טעיּפָאקעגסיױא

 רעד ןעוועג טשינ יבר ןַײמ זיא ללה 'ר ןטלַא םעד רַאֿפ גנורעטסַײגַאב ןַײז ןיא

 ךיז ללה 'ר ןשירַאדנעגעל םעד ןבָאה עטנרעלעג עלַא .םייבר יד ןוֿפ רעקיצנַײא

 -ַאנ ןַײז ףיוא ךיז ןֿפורַאב וצ גונעג ןעוועג זיא סע ןוא .רעטסומ ַא רַאֿפ טלעטשעג

 רַאֿפ גנורערַאֿפ יד .טנקסּפעג טָאה ללה 'ר יוװ ןבילבעג זיא ןיד רעד ןוא -- ,ןעמ
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 ךיז ןבָאה ייז זַא ,טַײװ יױזַא ןעגנַאגעג זיא םימכחידימלּת יד ַײב ללה ןטלַא םעד

 לָאז סָאװ ,עיטסַאניד עשינבר ענעגייא ןַא ןֿפַאשַאב וצ ןַאלּפ ַא טימ ןגָארטעגמורַא

 "רַאֿפ ,טָאה סָאד .םילודג םינהּכ יד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד ןגעק טכיוועגנגעק ַא ןַײז

 ןוֿפ ןיוש ןבָאה ייז .םילודג םינהּכ יד ןשיווצ טייקיאורמוא ןֿפורעגסױרַא ךיז טייטש

 םישורּפ יד ןוֿפ סולֿפנַײא ןקידנסקַאװ םעד ףיוא טקוקעג גרָאז ןוא האנק טימ גנַאל

 םינהּכ יד ןוֿפ טכַאמ יד ןגיואוועגרעביא ןבָאה םישורּפ יד תמחמ ,קלָאֿפ ןֿפױא

 ןיא .שדקמה-תיב ןוֿפ הדוֿבע רעד ןיא וליֿפַא רָאנ ,ןענרעל ןיא רָאנ טשינ םילודג

 םינהֹּכ יד ןבָאה טעטירָאטױא עלַארטנעצ עשינבד ַא ןצעזוצנַײא גנַאלרַאֿפ םעד

 -עג ןבָאה ייז ןוא ,טכַאמ רענעגייא רעייז ףיוא טַאטנעטַא ןַא טכער טימ ןעזעג

 ,טירש םעד ףיוא טגַָאװעג טשינ םישורּפ יד ןבָאה לַײװרעד .םעד ןגעק טֿפמעק

 -גינעק טימ טדײלקַאב ,לאילמג ןיבר םעד ,ללה ןוֿפ לקינייא םעד רעבָא ןבָאה יז

 ןטָאבעגנָא םיא ןכָאה ,ןעמוקנַײרַא ןַײז יב טלעטשעגֿפױא ךיז ןבָאה :דוֿבּכ ןכעל

 וצ ןבילקעגסיוא םיא ןבָאה ,שרדמה-תיב ןוֿפ הֿבישי רעד ןיא ץַאלּפ ןטשרע םעד

 ערעל יד ןוא ץעזעג סָאד ןשטַײטוצסיױא טעטירָאטיױא יד .ןירדהנס ןסיורג ןיא ןציז

 ןַײז ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבילבעגרעביא רעבָא זיא ללה ןטלַא ןוֿפ טסַײג םעד ןיא

 ,"ןבר, לטיט ןטטכעה ןטימ טניורקעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,יאּכז ןב ןנחוי ,דימלּת

 רעשללה דעד ןוֿפ רעצעזרַאֿפ ןוא רעטיח םעד ףיוא יו םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה עלַא

 .רעריֿפ ןקיטסייג רעייז רַאֿפ טנעקרענָא םיא ןוא ,עיצידַארט

 ַא ןעוועג ןײלַא ןיוש זיא ללה ןוֿפ דימלת ןטמירַאב םעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד

 ,ןצניוװַארּפ עלַא ןוֿפ םידימלּת עקילייצמוא םיא וצ ןגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,רעביוצ

 ,טבעלעג ןבָאה ןדִיי ואוו

 ,יאכז-ןב ןגחוי 'ר רעד ,גנוי קיסעמסינטלעהרַאֿפ ןעוועג לָאמטסנעד ךָאנ זיא רע

 -עג סע טָאה רע טנרעלעג יוװ ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה עלַא ןוא ,רעקירָאילטימ ַא

 סָאד .ללה 'ר ןוֿפ םידימלּת יד ןשיווצ ןרעוו וצ ןעמונעגֿפױא גנוי ױזַא ,ןַײז טזומ

 ךָאנ ךיז טָאה יז ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,עיצַאטוּפער ןַײז טרעטשעג טשינ רעבָא טָאה

 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה םילשורי ןיא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ םערָאװ .טקרַאטשעג

 ןרָאי ןיא רעטלע ליֿפ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םימכח עטמירַאב ליֿפ טַײצ רעד וצ
 ןיבר ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ רעשירַאדנעגעל רעד רעבָא טָאה ,יאכז-ןב ןנחוי 'ר ןוֿפ

 -ַאב ןוֿפ עירָאלג ַאזַא טימ טלַארטשַאב םיא ,םיא ףיוא טורעג טָאה סָאװ ,ללה 'ר

 ןטלַאחעג ןבָאה ,םיא ןוֿפ ערעטנרעלעג ןוא ערעטלע ליֿפ ,םימכח זַא ,טייקטמיר
 ףיוא ךַאװ ןרעיוא ערעייז ןטלַאהעג ןוא רערדיֿפ ןקיטסַײג רעייז רַאֿפ יאּכז-ןב ןנחוי

 ַא רעדָא גנושטילטסיוא ןַא ,טרָאװ ַא ןעמענרַאֿפ וצ ידּכ ,ןּפיל ענַײז ןוֿפ ךיוה םעד

 היכז יד טָאה ,יאּכז ןב ןנחוי ,רע ןעמעוו ,ןַאמ ןכעלטעג ןטמירַאב םעד ןוֿפ טַאט

 -יּתב עלַא ןיא םעד רַאֿפ ךָאנ זיא יאּכז ןב ןנחוי יבר רעד .ןַײז וצ שמשמ טַאהעג

 יירש ןוא רעשטַײטסיוא-ץעזעג עטנרעלעג עלַא ןשיווצ ןוא םילשורי ןוֿפ םישרדמ

 -גס רעשיקודצ רעד וליֿפַא .ץעועג ןיא טעטירָאטיױא עטסנעעזעגנָא יד ןעוועג רעב

 טָאה ,עיצַאטוּפער רעסיורג ןייק טימ ןעמירַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ןירדה

 ןעגנושטַײטסיוא-םיניד יד טימ ,ןכורּפש-ץעזעג יד טימ ןענעכער טזומעג ךיוא ךיז

 רענעגייא רעייז טרעהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןכַאז ןיא וליֿפַא ,יַאּכז ןב ןנחוי יבר ןוֿפ

 . רעטיה יד רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןנָאה יז ואוו ,שדקמה-תיב ןיא הדוֿבע יד יו ,ערעֿפס

 זיא סָאװ ,ללה 'ר ןטלַא םעד ןוֿפ רעבָא טעטירָאטיױא יז .עיצידַארט רעד טָא ןוֿפ
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 םעד ףיוא ךיוא יאכזדב ןנחוי 'ר ןנני םעד טָאה ,דימלּת ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג

 .טֿפַאשרעריֿפ יד ןבעגעגרעבלא דלעֿפ

 רעד טימ טלגנירעגמורַא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעועג לָאמ טֿפָא םיא בָאה ךיא

 -תיב ןיא ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז עכלעוו ,םידימלת ענַײז ןוֿפ עגנעמ רעקילייצמוא

 לָאמ טֿפָא ךיוא .ןירדהנס ןוֿפ ןעגנוציז יד וצ םיא ןטיילגַאב וצ ףיוה-שדזקמ

 ,ךיז טײטשױַאֿפ ,ףיוה-שדקמה:תיב ןיא למיה ןעלרֿפ ןרעטנוא טנרעלעג רע טָאה

 ןבָאה עטלַא יד סָאװ ,תונקת עלַא יד רעבָא .ץעזעג ןוֿפ ןעגנושטילטסיוא יד טשינ

 רע טָאה סָאד --- ,עיצידַארט ןיא ןבעגעגרעביא ןעוועג ןענַײז יז ןוא ןעוועג ןקתמ

 בָאה ךיא .שרדמ-תיב ןסיורג ןַײז ןיא םידימלת עקילייצמוא ענַיז רַאֿפ טנרעלעג

 יד ןיא רעטֿפָא ליֿפ ,תסנכ-יתב יד ןיא לָאמ טֿפָא ןענשרד טרעהעג ךָאנ םיא

 ןיא ,םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סעקיגלגריילרע יד תעשב ןוא םיֿבוט-םוי

 -מורַא ןעוועג ָאד זיא רע ;ןדָאקרַא יד ןוֿפ טנקעדַאב יד רעטנוא ,ףיוח-שדקמה:תיב

 עכלעוו ,רערעהוצ ןוא םידימלת עניײז ןוֿפ רעבַײל ןוא ּפעק םי ַא ןיא טלגניױעג

 ,סיֿפ ענַײז וצ טגיילעג ךיז ,ןלעוו עטליטשעגגילא יד יוו ,ןבָאה

 -רָאֿפ עלעיציֿפָא יד ןוֿפ ןרָאצ םעד ןֿפורעגסױרַא תושרד ענַײז ןבָאה לָאמ טֿפָא

 טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןטָאירטַאּפ יד ןוֿפ ךָאנ רעמ ליֿפ ;שדקמה/תיב ןוֿפ רעייטש

 ןרָאד ַא ןעוועג זיא ןנחוי 'ר יבר רעד ,דנַאטשּפיױא ךרוד קלָאֿפ סָאד ןעַײרֿפַאב

 -עררַאֿפ ַא רַאֿפ טעמּכ ןגירשרַאֿפ םיא ןבָאה ייז ,אבא-רב-ינב יז ןוֿפ ןגיוא יד ןיא

 ןעמָאנ םעד גילוצ ךָאנ רעמ ךָאנ -- ,טעטירָאטיױא עסיורג ןַײז טשינ ןעוו ןוא ,רעט

 זַא ,ןעוועג ףוס ןַײז טלָאװ --- ,םיא ףיוא טורעג טָאה סָאװ ,ןיבר ןקילייה ןַײז ןוֿפ

 ביֹוא ,תושוב ןוא תופרח טימ ףיוה-שדקמה-תיב ןוֿפ טגָאירַאֿפ םיא ןטלָאװ ייז

 -עגסױרַא יאכזיזב ןנחוי 'ר טָאה תושרד יד ןיא םערָאװ ,טרענײטשרַאֿפ טשינ

 ענעמונעגנָא יד ןוֿפ טלײטעגּפָא לַאקידַאר ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג טכַארב

 לייט ןסיורג ַא ןיא טכבעלעג לָאמטסנעד ןבָאה ןכלעװ ,ןצנעדגעט עשיטילַאפ

 ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ

 -תיב ןיא ןענוֿפעג לָאמטסנעד ךיז בָאה ךיא ,ךיא קנעדעג השרד אזא ענייא

 טֿפָא ודנוא טגעלֿפ רערעזדנוא יבר רעד .םידימלּת ערעדנַא יד טימ ףיוה-שדקמ

 רע .טנשרדעג טָאה יאכז-ןב ןנחוי יבר ןעוו ,ףיוה-שדקמה-תיב ןיא ןריֿפסױרַא

 ןצירקנַײא ייז ןלָאז רימ זַא ,דייר ענַײז וצ ןרעהוצ ךיז ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טָאה

 -טגסױרַא ןבָאה ייז לַײװ רָאנ טשינ -- ייז קנעדעג ךיא .רעצרעה ערעזדנוא ןיא

 גנוגערֿפױא ןֿפורעגסױרַא ךיוא ןּכָאה ייז לַײװ רָאנ ,גנוניוטשרעד רימ ןיא ןֿפור

 ללחמ זיא יבר רעד זַא ,ןעירשעג ןבָאה ליֿפ .רערעהוצ לייט א ַײב רעדורעג ןוא

 ןוֿפ טַײל עטגערעגֿפױא ,עטעקַאנ-בלאה רָאּפ ַא יו ,קנעדעג ךיא .שדקמה:תיב םעד

 -ֿפיױא ןוא ןעײרשוצנַײרַא ,ןדער וצ םיא ןגעקטנַא טוואודּפעג וליֿפַא ןכָאה אבא-רב

 יז ןבָאה יאכזןב ןנחוי יבר ןוֿפ םידימלּת עננעמ יד רָאנ ,קלָאֿפ סָאד ןצייר

 ,טכַאמעג םוטש

 ןיײז ןיא ,דרָאב רעטױרגַאב ,רעטיירב ,רעסיורג ןיז טימ ,יאכז"ןב ןנחוי יבר

 םעד ,ךוט ןסַײװ ,ןטיירב ןַײז טימ טליהעגמורַא ּפָאק םעד ,ךיילק גנַאל לקנוט

 ,עלַא ןוֿפ רעכעה ,םידימלּת ןוֿפ םי ןצרַאװש ןיא ןסעזעג זיא ,גנַאר ןַײז ןוֿפ ןכייצ

 זיא רע .הפצר רעד ףיוא ןסעזעג ןענַײז ערעדנַא יד .ריט ַא ןוֿפ לעווש ַא ףיוא

 טָאה רע .קלָאֿפ ןצנַאג ןוֿפ ךיוה ןַײז טימ ןוא ןעלסקַא ענַײז טימ רעכעה ןעוועג
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 ,שטנעמ םעד טנַײשַאב טרָא סָאד טשינ2 זַא ,ךורּפש םעד ןגעוו לָאמטסנעד טנשרדעג
 רעשידרע רענעי רעדָא רעד טשינ -- ,"טרָא םעד טנַײשַאב שטנעמ רעד רָאנ
 לקנעבסוֿפ סָאד זיא טלעוו עצנַאג יד רָאנ ,טלעוו רעד ןוֿפ ןייטשקע רעד זיא לקניוו
 טשינ זיא --- טגָאזעג רע טָאה --- ,עיצַאנ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןבעל סָאד .טָאג ןוֿפ
 רעטרע עלַא ףיוא ןבעלסיוא ךיז ןָאק יז .טַײצ ןייק ןוא טרָא ןייק ןיא קיגנעהּפָא
 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןבעל סָאד לַײװ .ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא ךעלטַײצלַא זיא ןוא
 עלַא ןוֿפ ןבעל סָאד יװ ,רעטיג עלעירעטַאמ ןייק טימ ןדנובעג טשינ זיא עיצַאנ
 ןַײז טמַאר דנַאלרעטָאֿפ עשידִיי סָאד .קיטסייג-ןייר זיא רָאנ ,רעקלעֿפ ערעדנַא
 סָאד טבַײרטרַאֿפ ןעמ ןעוו סָאװ ,חטש ןסיוועג ַא ןוֿפ ןצענערג ןיא ןַײא טשינ טסַײג
 ערעדנַא טימ לַאֿפ רעד זיא סע יװ ,המוא יד ּפָא טברַאטש ,חטש םעד ןוֿפ קלָאֿפ
 ףיוא טשינ טור סע לַײװ ,ץענערג ַא ןָא זיא דנַאלרעטָאֿפ עשידִיי סָאד .רעקלעֿפ
 ,למיה ןיא רָאנ ,דרע רעד

 -רעטָאֿפ ןייק ןבָאה טשינ ןליוו רימ .רעקלעֿפ ערעדנַא יו ןַײז ןליוו רימ ---
 !םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה .,דרע רעד ףיוא ,ָאד רָאנ ,למיה ןיא דנַאל
 .עגנעמ רעד ןוֿפ ןיבר םוצ ןֿפורעג ןבָאה סָאװ ,תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה --

 רימ רע טגייל ןעגנַאלש ןוא ןגיוא יד ףיוא ןָא רימ רע טגנעה סרעכעטש --
 טָאה טָאג ?ןרעה ייז ןָאק רע .רעטרעװ יד טימ ןַײרַא רעכעל-ןרעיוא יד ןיא
 טָאה -- !למיה ןיא טשינ ,דרע רעד ףיוא שבדו בלח תבז ץרא ןַא טגָאזעגוצ זדנוא
 .ןֿפורעגסױא רערעדנַא ןַא

 ןגעק הּפצוח ַאזַא טַאהעג טָאה רעװ .ןסַײרוצרעביא ייז ןגַאװ ןיבר םעד --
 ?למיה

 סָאד ןבָאה רָאנ ףרַאדַאב טָאג -- ,יעב אביל אנמחר !טכער טָאה יבר רעד --
 ,ןשטנעמ ןוֿפ ץרַאה

 יז ןוֿפ רָאּפ ַא ."םיעשר, יד טליטשעגַײא םידימלּת יד ןבָאה ןַײװקיצניײא
 רעטַײװ יבר רעד טָאה ,ןרָאװעג ליטש זיא סע זַא ןוא ,ןבירטרַאֿפ ןעמ טָאה
 :טנשרדעג

 ,םילשורי-סיורג ַא ןוא םילשורי?ןיילק ַא --- ,סמילשורי ייווצ ָאד ןענַײז סע --
 יד ןכלעוו ןיא ,רענעטרעגנַײװ ןוא רעזַײה ןוֿפ טײטשַאב םילשורי עניילק סָאד
 םילשורי םעניילק םעד ןיא ,סַאג רעד ףיוא ןגיל עמערָא יד ןוא ,ןעניואוו עכַײר
 ,קלח רעייז עלַא ןבָאה םילשורי ןסיורג ןיא רעבָא ,קלח ַא עקינייא רָאנ ןבָאה
 -לעֿפ ןוא רענעטרעג ןוא רעזַײה ןוֿפ טשינ טײטשַאב םילשורי עסיורג סָאד לַײװ
 ,טָאג ןוֿפ ערעל רעד ןוֿפ טײטשַאב סע רָאנ ,רעדעסדןַײװ ןוא ןטריבלייא ןוא רעד
 ,דנַאלרעטָאֿפ םעד וצ ןרעהעג ,טָאג ןוֿפ ערעל רעד ןוֿפ ןטלַאה עכלעוו ,יד ןוא
 ץרַאה ןיא ןעניואוו ייז ןגעמ ,טָאג ןוֿפ ערעל יד הזבמ ןענַײז עכלעוו ,ערעדנַא יד
 ךרוד .הנומא רעשידִיי רעד ןוֿפ דנַאלרעטָאֿפ םוצ טשינ יז ןרעהעג ,םילשורי ןוֿפ
 ,טכַאמ רעדמערֿפ רעד ןלעטשנגעקטנַא ױזַא טשינרָאג ךיז ןעמ ףרַאדַאב םעד
 ןוֿפ ערעל יד ,דנַאלרעטָאֿפ עקיטכיר סָאד םערָאװ .ןעגנואווצַאב זדנוא טָאה סָאװ
 טשינ זדנוא ןרעטש ייז יו גנַאל ױזַא ןוא .ןעמענוצ טשינ זדנוא ןוֿפ יז ןענָאק ,טָאג
 ךיז רימ ןֿפרַאדַאב ,תד ןשידִיי ןיא ,דנַאלרעטָאֿפ ןקיטסייג רעזדנוא ןיא ןבעל וצ
 ךָאי םעד ןֿפרַאוּפָארַא ןוואורּפ רעדָא ,טכַאמ רערעסיוא רעייז ןלעטשנגעקטנַא טשינ
 זיב ןטרַאװ קידלודעג ןֿפרַאדַאב רימ רָאנ ,תוחוּכ ענעגייא טימ עדמערֿפ יד ןוֿפ
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 טשינ ,רעזיילרעד ןַײז ןקיש טעװ רע ןוא ןכערּפשרַאֿפ ןַײז ןריֿפסױא טעװ טָאג
 ןוא ,דניז ןוֿפ ןרונש יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ טלעװ עצנַאג יד לָאנ ,ןײלַא זדנוא רָאנ

 ,טָאג ןקידעבעל ,ןקיצנייא םעד ןענעקרעד ןלָאז רעקלעֿפ עלַא ןוא טלעוו עצנַאג יד

 לֹוע םעד ךיז ףיוא ןגָארט ןוא ןגַײװש ןוא ןציז רימ ןזומ רעבָא לָאמטסנעד זיב

 ,טייקינעטרעטנוא ןוא הענכה ןוא עביל טימ טָאג ןוֿפ

 "עגסױרַא ןבָאה רעטרעו יד סָאװ ,םערוטש םעד ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעק ןעמ

 םיא ףיוא ןדָאלעגנָא ןרָאװעג ןענַײז סע ,םיאנק יד ןוא ןטָאירטַאּפ יד לב ןֿפור

 ,םיאנק יד ןוֿפ רעמינּפ עלעקנוט ,עטנערברַאֿפ סיוא ןקילב-ןויּפש עקידנענערב

 רעד ןוֿפ ֿבוט-םוי םעד ףיוא טילשורי ןייק ןעלמַאז ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו

 ןענַײז סעקינלגר-ילוע יד ןעוו ,טַײצ-תוּכוס ןעוועג זיא סע םערָאװ ;סױרַא עטסיוו

 ,הבאושה תיב --- ןפעש-רעסַאװ ןוֿפ ֿבוט-םוי םעד ףיוא םילשורי ןייק ןעמוקעג

 רעטסקידנשיור רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ֿבוט-םוי ןכעלײרֿפ םעד ןוֿפ גנומיטש יד

 רעד ןיא טליֿפעג ןיוש ךיז טָאה ,םיֿבוט-םוי עשידִיי עלַא ןוֿפ רעטסקיטסול רעד ןוא

 עמורֿפ יד ןעוו ,געט עכעלקילג ענעי ןצונסיוא טלָאװעג ןבָאה סאבא-רב יד ,טֿפול

 ,ןטכורֿפ עקיטעז יד ןוֿפ ,דײרֿפ רעד ןוֿפ טרוּכשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סעקינלגר-ילוע

 ,ןרָאװעג ןסָאגַאב זיא םילשורי רעכלעוו טימ ,טייקכעלרעה רעד ןוֿפ ,ןענַײװ יד ןוֿפ

 רעצרוק ַא ףיוא ןרָאװעג ןעמונעצ וליֿפַא ןענַײז הבאוש:תיב ןוֿפ געט ענעי ןיא

 יד סָאװ ,ױרֿפ ןוא ןַאמ ןשיווצ טײקטיהענּפָא ןוא תועינצ ןוֿפ ןעמיוצ עֶלַא יד לַײװ

 -טיוא ,החּפשמ ןייא יו ןעוועג זיא קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא ,ןגיוצעג ןבָאה םימכח

 ןיא םילשורי ןיא בוטש עדעי .עשימייה ןוא עדמערֿפ ,ךַײר ןוא םערָא טשימעג

 ןעקנורטעג ,ּפָאט ןייא ןוֿפ עלַא ןסעגעג טָאה ןעמ .עדמערֿפ טימ טקַאּפעגנָא ןעוועג

 טנָאקעג ןעמ טָאה ֿבוט-םוי םעד ןיא .טעב ןייא ףיוא ןֿפָאלשעג זיא ןעמ ,סוּכ ןייא ןוֿפ

 ,עשירעכערב-זדלַאה ןימ עדעי ןֿפורסױרַא טילשורי ןיא םלוע ןטרעטסַײגַאב םִַײב

 -טולב ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז טנַאקעג טלָאװ סָאװ ,גנומענרעטנוא עשילַאקיזיר

 "עג זיא טכַאמ יד ,דנַאטשֿפױא ןַא ןֿפסױרַא טלָאװעג ןבָאה סאבאירב יד ,דָאב

 -לָאס רעשימיור רעד ןוֿפ ןכַאװ יד ןענַײז ֿבוט-םוי םעד ףיוא ,טײרבעגרָאֿפ ןעוו

 ,ןרענָאיגעל עשימיור ןוֿפ ןטייק עטכידעג ,עגנַאל .ןעוועג טלּפָאטרױַאֿפ ענישטַאד

 ןוֿפ סמערוט יד ןסָאלשעגּפָא טַאהעג ןבָאה ,עשיריס ןוא עשינולקשא טימ טשימעג

 טימ טלמיוועג טָאה לסעג-שדקמ-תיב סָאד .אינַאטנַא רעד וצ זיב ץַאלּפ"סודרוה

 יאכז-ןב ןנחוי זַא ,סיוא טעז סע .ענעגיױצעגנָא ןַא ןעוועג זיא גנומיטש יד ,ןכַאװ

 טָאה רע סָאװ ,סָאד טנשרדעג טָאה רע ןוא ,םלוע םעד ןקיאורַאב טלָאװעג טָאה

 ,םימבח יד ןוֿפ ןסיוו ןטימ טנשרדעג

 טָאה רָאנ טשינ .ןעגנַאגעג רעטַײװ ךָאנ לָאמ טֿפָא ןיא יאכז-ןב ןנחוי רעבָא
 טָאה שדקמה-תיב םעד וליֿפַא רָאנ ,לארׂשי-ץרא ןוֿפ טייקילייה יד טנקײלעגּפָא רע

 סיוועג ,ָאי .דרע רעד ףיוא ץיז סטָאג ןוֿפ טקנופלטימ רעד ןַײז וצ ןוֿפ טבױרַאב רע

 טייקילייה יד .ץעזעג ןרַאֿפ קיליײה רָאנ .ןגָאז רע טגעלֿפ ,קילייה לארׂשי-ץרא זיא

 ,עשידרע ןייק טשינ זיא סָאד .ריא ןיא ןעניואוו ןדִיי לַײװ ,ףיורעד טור ץעזעג ןוֿפ

 ריֿפ יד ןעקנעשַאב םלועה-תומוא ערעדנַא יד סָאװ טימ ,טייקילייה עטרעטעגרַאֿפ

 רעייז ןוֿפ גנידַאב-ןבעל םעד רַאֿפ ייז ןכַאמ ןוא ,ןעניואוו יז עכלעוו ףיוא ,ןלייא

 יד ,ןסיגרַאֿפ טולב ןוא ןביור ,ןענערב ,ןדרָאמ ןלעװ ייז עכלעוו רַאֿפ ,ץנעטסיזקע

 ןייר ַא זיא סָאד .ןָאט וצ סָאװ טשינרָאג טימרעד טָאה לאדוׂשי-ץרא ןוֿפ טייקילייה
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 טשינ .רעטרע יד ןעניױאווַאב סָאװ ,ןדִיי יד ףיוא לח זיא ןוא טייקילייה עקיטסַײג
 ױזַא ןוא .קיליײה ןענַײז טרָא ןֿפױא ןעניואוו סָאװ ,ןדִיי יד רָאנ ,קילייה זיא טרָא סָאד
 טלָאזעג טָאה וניֿבָא םהרֿבַא ןכלעוו ףיוא טרָא סָאד שדקמה:תיב רעד ךיוא זיא

 טזָאלעג טָאה םלוע-לשיונובר רעד ןכלעוו ףיוא ,טרָא סָאד ,קחצי ןוז ןַײז ןַײז ֿבירקמ
 ןַײז ןֿפור ןוא ךיז ןעניֿפעג ןדִיי ןעצ ואוו ,םוטעמוא רָאנ ,קיליײה ,ןעור דוֿבּכ ןַײז
 זיא סָאװ ,ןוז יד ךָאד-המ .ייז טשטנעב ןוא טמוק טָאג ןוא ,הניכש יד טור ,ןעמָאנ
 עלַא ,טלעוו עצנַאג יד קיטַײצניײא טנַײשַאב ,ןשינעֿפעשַאב ענַײז ןוֿפ סנייא רָאנ
 -ַאב רעד זיא סָאװ ,םלוע-לשדונובר רעד ןכשילכמ ,םיאורב ענַײז עלַא ,רעדנעל
 רע ואוו ,טלַאּפש ןייק ,ךיוה ןייק ָאטשינ זיא סע .ןשינעֿפעשַאב עלַא ןוֿפ רעֿפעש
 וליֿפַא ,םוקמ ןייק םישוח ערעזדנוא טימ ןַײז גיׂשמ טשינ ןענָאק רימ .ָאטשינ זיא
 ןוֿפ ץענערג רעד ץוחמ ןעניֿפעג ךיז לָאז סָאװ ,לדָאנ ַא ןוֿפ ץיּפש ַא יו סיורג ױזַא
 ןענָאמרעד טסעװ וד ואוו ,םוטעמוא ןוא; -- ,םוטעמוא זיא רע .שי ןקיצנייא םעד
 ,"ןשטנעב ךיד ןוא ןעמוק ךיא לעווװ ,ןעמָאנ ןַיײמ

 סָאװ .רַאֿפרעד ןיוש ןנחוי 'ר ןיבר םעד טרערַאֿפ טָאה סָאװ ,ןומידקנ יבר ןַײמ
 רעבָא םיא טָאה ,ללה 'ר ןיבר ןוֿפ סיֿפ יד ַײב ןציז וצ היכז יד טַאהעג טָאה רע
 ןעוועג זיא עכלעוו ,טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ערעל רעד בילוצ טרערַאֿפ רעייז ךיוא

 ערעייז .ןומידקנ 'ר ןיבר ןַײמ ןוֿפ ןעגנוניימ יד טימ שינעדנעטשרַאֿפניײא ןיא
 דימלּת ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןומידקנ 'ר יבר ןַײמ .ןכילגעגסיוא ךיז ןבָאה תועד

 ךַײלג ןעוועג ןענַײז ייז סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ןוא .ןנחוי 'ר ןיבר םעד ןוֿפ
 ןסעזעג זיא ןומידקנ 'ר יבר ןַײמ ןעוו ךָאד ,ןסיוו ןיא ךַײלג ךיוא ןוא ןרָאי ןיא
 טריֿפעגֿפױא ךיז רע טָאה ,ןענשרד טרעהעג םיא טָאה ןוא ןנחוי 'ר ןוֿפ סיֿפ יד ַײב
 ןטלַאהעג ךיז טָאה יבר רעזדנוא סָאװ ,םעד בילוצ ןוא .ןיבר ןַײז רַאֿפ דימלּת ַא יו
 ,ןומידקנ 'ר ןיבר ןוֿפ םידימלּת יד ,רימ ןבָאה ,ןנחוי 'ר ןיבר ןוֿפ דימלת ַא רַאֿפ
 יבר רעד סָאװ ץלַא, םערָאװ ,ןנחוי 'ר ןיבר ןוֿפ םידימלּת רַאֿפ ןטלַאהעג ךיוא ךיז
 ."םידימלּת ענַײז ךיוא ןענַײז ,זיא

0 
 ןענוֿפעג ךיז טָאה ,זדנוא טימ טנרעלעג טָאה יבר ןַײמ ואוו ,שרדמה/תיב ןיא

 יד :קנַאב יד ןֿפורעג טָאה ןעמ .טנַאװ רעד ןיא טרעיומעגנַײא ,קנַאב ענרענייטש ַא
 טָאה קנַאב רעד ףיוא לַײװ ?ןֿפורעג ױזַא יז ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ ןוא ,חישמ ןוֿפ קנַאב
 .אתורֿבח רעד רַאֿפ חישמ לש ינינע ןגעוו טנשרדעג יבר ןַײמ

 -סירַא רענעעזעגנָא ,רעכַײר רעד טרעהעג ךיוא טָאה אתורֿבח סניבר ןַײמ וצ
 ןעוו ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה עלַא .תמר טרָא ןוֿפ ףסוי --- ,יתמר ףסוי טַארקָאט
 רעכלעוו ,דיגנ רעד סָאװ ,סע טמוק ױזַא יו :םעד ןגעוו ןרָאװעג רָאװעג זיא ןעמ
 / יד ןיא טרעקרַאֿפ טָאה ,רוטלוק רעשיטסינעלעה רעד טימ טרילימיסַא ןעוועג זיא
 --- ,ֿפָאזָאליֿפ עשיכירג ךיז ַײב ןטלַאהעג ןוא עטמַאַאב עשימיור יד ןוֿפ ןזַײרק
 רב ח ַא וליֿפַא ןרעוו לָאז ,שורּפ ַא ןיבר ַא ןוֿפ אתורֿבח רעד ןיא ןטערטנַײרַא לָאו
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 טֿפַאשרֿבח יד סָאװ ,םישזער ןלעוטיר ןגנערטש םעד ןֿפרַאװרעטנוא ךיז ןוא

 ?טגנַאלרַאֿפ

 טגעלֿפ רע .טָאג טשרָאֿפעג גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה יתמר ףסוי זַא ,זיא תמא רעד

 ןוֿפ רענייא ףיוא ןצעזקעװַא ךיז ןוא ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ןיבר רעזדנוא וצ ןעמוק

 ןרעהוצ ךיז ןוא ,טַײלעמערָא יד טימ ןעמַאזוצ ,ריט רעד ַײב קנעב עטצעל יד

 רעינירוק רעד ןיא םיֿבוט-םוי ןוא םיתבש יד ןיא ןיבר ןַײמ ןוֿפ תושרד יד וצ

 ,חישמ"ישרוד ןוֿפ זַײרק םעד ןיא ןגיױצעגנַײרַא זַײוװכעלסיב ןרָאװעג זיא רע ,לוש

 זיא רעטעּפש .ןיבר ןַײמ ןוֿפ רעגנעהנָא עטטסקירעֿפײא יד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג זיא

 .שרדמ-תיב םעד ןטלַאהעגסיױא טָאה רע .אתורֿבח ןַײז ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע

 ענַײז ןוא יבד ןַײמ רעדָא ,ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא זדנוא וצ ןעמוק טֿפָא טגעלֿפ רע

 ןוא רבח ַא ןרָאװעג זיא רע יוװ םעד ךָאנ ,םייהַא םיא וצ ןעמוק טֿפָא ןגעלֿפ םידימלת

 דעו תיב ַא ןעוועג זיא זיוה סיתמר ףסוי .תורשּכ תקזחב ןעוועג זיא זיוה ןַײז

 טשינ ,טָאטש ןוֿפ טַײל עטסנעעזעגנָא יד ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה טרָאד .םימכחל

 ךיוא רָאנ ,ןײלַא עטנרעלעג עשידִיי ןוֿפ ןוא עיטַארקָאטסירַא רעשידִיי רעד ןוֿפ רָאנ

 "ערעטניא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םימכח עשיכירג ןוא עטמַאַאב עשימיור ענעי ןוֿפ
 םימכח עשידִיי יד ןבָאה טרָאד .טָאג טשרָאֿפעג ןוא םינינע ערעכעה טימ טריס

 ,ןֿפָאוָאליֿפ עשיכירג יד טימ ןעגנוניימ ערעייז ןשיוט וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג

 -- .עטלעטשעגנָא יו ,טָאטש ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה יז ןוֿפ קיניײװ טשינ סָאװ

 .ןטַארקָאטסירַא עשידִיי יד ןוֿפ רעזַײה יד ןיא -- ,טכענק ענעזָאלעג:ַײרֿפ לָאמ טֿפָא

 וצ ןטַארקָאטסירַא עשידִיי יד ַײב גהנמ ַא ןעוועג זיא ןָא ןטַײצ סעסודרוה ןוֿפ
 רַאֿפ קרעמ-ןֿפַאלקש רענודיצ ןוא רענולקשא יד ףיוא ןֿפָאזָאליֿפ עשיכירג ןֿפױק
 רעזַײה ערעייז ןבעג וצ ןוא ןטֿפעשעג ערעייז ןריֿפ וצ ,רעדניק ערעייז ןוֿפ רעיצרעד
 יד טַײרֿפַאב ייז ןבָאה ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ,רוטלוק רעשיטסינעלעה ןוֿפ ןעזנָא ןַא
 ןשידִיי ןגנערטש םעד רעטנוא ןלַאֿפרעטנורַא טשינ ןלָאז יז ידֹּכ ,טכענק עשיכירג
 ךָאד רעבָא ,עטַײרֿפַאב יו ןטלַאהעג ייז ןוא ,ןֿפַאלקש עשידִיי-טינ עגונב ץעזעג

 ,דנַײרֿפ-זיוה עקיגנעהּפָא
 עשיטַארקָאטסירַא יד ןיא רעבעג-ןָאט יד םילשורי ןיא ןעוועג ןענַײז ןכירג יד

 טנעמעלע ןסיורג גונעג ַא טכַאמעגסיוא ןבָאה עטמַאַאב עשימיור יד ןוא ייז .רעזַײה
 עשיקודצ רעמילשורי יד ןוֿפ עציטש ןוא ףליה רעד טימ טָאה סָאװ ,םילשורי ןיא
 ,ןטלַאטשנַא-רוטלוק עשיטסינעלעה יד ןטלַאהעגרעטנוא ןזילרק עשינהּכ סיורג ןוא

 קיטסַאנמיג ןוא ןליּפש-געיעג יד ,טױבעגֿפױא טָאה סודרוה סָאװ .רעטַאעט סָאד
 ןטרעטיברַאֿפ םעד בילוצ רעבָא .ןליּפש עשיּפמילָא ךיוא לָאמ טֿפָא ,טנגוי רעד רַאֿפ
 רעד טָאה ,םינבר יד דצמ ןטלַאטשנַא-רוטלוק עשיטסינעלעה יד וצ דנַאטשרעדיװ
 ןסַאג רעמילשורי יד ףיוא ןעזעגנָא טשינ ךיז רעגייטשסגבעל רעשיטסינעלעה
 עשידִיי יד ןוֿפ רעזַײה יד ןיא ןגָאלשעג ןעלצרָאװ עֿפיט רע טָאה רענָא רַאֿפרעד

 עכַײר יד ןוֿפ רעזַײה יד ןיא ךיוא רָאנ ,םיקודצ יד ןוֿפ רָאנ טשינ ,ןטַארקָאטסירַא
 יד ןוֿפ רעזײה יד ןיא וליֿפַא ןוא ,םילודג םינהּכ יד ןוֿפ תוחּפשמ יד ןוא טײל
 ווא ןבָאה םילשורי ןיא עטמַאַאב עשימיור יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .םישורּפ
 סע סיורג יו םערָאװ .ןכירג יד טקיטומרעד ןוא גנוגעווַאכ יד טציטשעגרעט
 רעייז ןיא רעגניוװצַאב עשימיור יד וצ ןכירג יד ןוֿפ האנׂש יד ןעוועג טשינ זיא
 יד ,לארשייץרא ןיא יװ ,ןצניװָארּפ עדמערֿפ יד ןיא רעבָא ןבָאה ,דנַאל ןגייא
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 ןוא רוטלוק רעייז ןוֿפ ןירעצישַאב ַא טכַאמ רעשימיור רעד ןיא ןעזעג ןכירג
 יד ןרילימיסַא וצ טנעמעלע ןשיכירג םעד טצונַאב ןבָאה רעמיור יד ןוא ,הנומא
 ןכַאמ ךעלטנַײרֿפ יז ןוא רוטלוק רעשיטסינעלעה רעד טימ ןצניוװָארּפ עטרעבָארעד
 יד לֿפיװ .טנַאהיןיא-טנַאה ןעגנַאגעג ןענַײז ןכירג יד ןוא רעמיור יד .םיור וצ
 ןֿפַאשעג ןוא סולֿפנַײא ןשיכירג םעד טלעטשעגנגעקטנַא טשינ ךיז ןבָאה םימכח
 ןשיטסינעלעה םעד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןדִיי יד ןטלַאה וצ ןעמיוצ ףיוא ןעמיוצ
 ןיא ןלַאנַאק רעטנזיוט ךרוד טּפַאכעגנַײרַא ךָאד ךיז רוטלוק עשיכירג יד טָאה ,םס
 ןיא ןבעל"זיוה ןוֿפ ןגַײװצ יד ןיא ,רעגייטש ןכעלגעט-גָאט ןיא :ןבעל ןשידִיי
 ,ןליּפש ןיא ,גנַאזעג ןיא ,סעדָאמ-ריזירֿפ ןיא ,גנודיילק ןיא ,ןטַײצלָאמ ןטכירנַינא
 ,טגוזעג ןֿפױא טגיילעג טכיוועג רעמ טָאה ןעמ .ךיז ןרימוֿפרעּפ ןוא ךיז ןלייא ןיא
 ןיא טלַאה סָאװ ,ילּכ ַא יװ רָאנ טשינ רעּפרעק םעד ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא ןוא
 וצ טרעוו זיא סָאװ ,טָאג ןוֿפ קנַאשעג ַא רַאֿפ ,סטוג ַא רַאֿפ רָאנ ,המשנ יד ךיז
 עשיכירג טימ ךיז ןשימרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא טָאה ןושל סָאד וליֿפַא .ןריוויטלוק

 ןשימַארַא םעד ןּפוטשוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה שיכירג ,ןֿפירגַאב ןוא רעטרעוו
 ,ןזַײרק עטעדליבעג יד ןיא טקעלַאיד

 םוצ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,םילשורי ןיא ןכירג יד ןבָאה רעבָא רַאֿפרעד
 רעשידַיי רעד טימ ,ןבעל ןקידתועינצ ןשידִיי ןטימ גנורירַאב ןיא לָאמ ןטשרע
 -ערעטניארַאֿפ ןבױהעגנָא ,טָאג ןקידעבעל ,ןקיצנייא ןַא ןוֿפ ףירגַאב ןטימ ,הנומא
 רעשיריל רעד וצ ךיז ןרעהוצ ,ןבעל ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא רעשידִיי רעד טימ ךיז ןריס
 ,ןשטנעמ ןוֿפ גנונעֿפָאה רעד ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאֿפ ,ןבעל טייווצ ַא ךָאנ טֿפַאשקנעב
 עטגנידַאבמוא עכעלטֿפַאשנדײל יד .עעדיא עשיחישמ יד ךיז ןיא טגָארט סע סָאװ

 ףיוא ןעמענ עקיליװַײרֿפ סָאד ,טָאג ןַײז וצ ןשטנעמ ןשידִיי ןוֿפ טייקנבעגעגרעביא
 טײקיטַײצ טימ לגנַארעג עשיגַארט סָאד ,טָאג םעד רַאֿפ ןבעל שיטעקסַא ןַא ךיז
 רעד ןיא ךיז ןרעמַאלק ןַײז ךרוד טריֿפ שטנעמ רעשידִיי רעד סָאװ ,גנוטכינרַאֿפ ןוא
 ןקידנעקנעד םעד ףיוא קורדנַײא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סָאד --- ,טייקיבייא
 "מוא רעקידנעקנעב ,רעקידנקעוו ַא טימ ןעגנורדעגנַײרַא זיא ןוא חומ ןשיכירג
 ךיז טָאה סע .טימעג ןשיכירג ןוֿפ תומלש רענעסָאלשעגּפָא רעד ןיא טייקיאור
 רעשיכירג רעקידתומלש ,רענרענייטש ,רעטלַאק רעד ןיא יו ,קורדנַײא ןַא ןֿפַאשעג
 -עִצ רשֿפא טָאה עכלעוו ,המשנ עקידעבעל ַא ןרָאװעג ןזָאלבעגנַײרַא זיא עוטַאטס
 טימ טבעלַאב רַאֿפרעד רעבָא ,סעיניל יד ןוֿפ עינָאמרַאה עגנערטש יד טלסיירט
 -ריווקרעמ סעּפע םעד ןיא ןעוועג זיא סע .ןייטש ןטיוט םעד ןבעל קידרעטיצ
 ןעגַײז יז .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא טקנעבעג ןבָאה ןטלעװ עכעלטנַײֿפ ייווצ יד ,סקיד
 ןוא ןגָאלשעגמורַא גנַאל ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןזעוו ןייא ןוֿפ ןטֿפלעה ייווצ יוװ ןעוועג

 ייז ןעוו ןוא ;טנעקרעד ךיז ןבָאה ייז רעדייא ,טנַײֿפ ערעטיב רַאֿפ ךיז טכַארטַאב
 ןבָאה ,ןדָאב ןקידלארׂשייץרא םעד ףיוא ןֿפַארטעגנעמַאזוצ ךיז ,ךעלדנע ןבָאה
 -שינָאמרַאה ןייא ןֿפַאשעג גנוֿפמעקַאב רעקיטַײזנגעק ןוֿפ סרעכעטש יד ךרוד ייז
 ,ערעדנַא סָאד סנייא טצנַאגרעד טָאה סָאװ ,סעצנַאג

 טָאה ,ןטלעוו ייווצ יד ןוֿפ רירַאב םעד ךרוד ןֿפַאשעג ,גנַאזעג רעשינָאמרַאה ַא
 ,יתמר ףסוי ןוֿפ זיוה םעד ןיא רענעט עלוֿפ ןיא טרעהעג ךיז

 ןעוועג זיא סָאװ ,ץיז-עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא יתמר ףסוי
 טזָאלעגרעביא טָאה רע .(ןעמָאנ ןַײז טריֿפעג טָאה רע ןכלעוו ךָאנ) דעלג תמר ןיא
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 וצ רעגַאב ןוֿפ ןבירטעג ,רעדלעוו-לייא ןוא רענעטרעגנַײװ ןוֿפ ץיזַאב ןסיורג ןַײז

 .ןייג וצ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,געוװ ןקיטכיר םעד ןעניֿפעגסיױא ןוא טָאג ןשרָאֿפרעד

 -נא רעטָאפ ןַײז .החּפשמ רעקידסוחי רענעעזעגנָא ןַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע

 ,ןענוֿפעגסיױא טָאהעג טָאה רע ,הֿפוקת-סודרוה רעד ןיא טנעלעג טָאה ,יתמר סונגיט

 רעניא עיצַאריּפטנָאק יד ןדַײמוצסיוא ,טָאה רע סָאװ ,טייקכעלגעמ עקיצנייא יד זַא

 טָאה טודרוה רעקיצייג קיביײא ,רערטיכ רעד עכלעוו ךָאנ ,רעטיג עכַײר ענַײז

 ןבעגוצסיוא זיא ,סנגעמרַאֿפ עטַאװירּפ עטלמַאזעגנָא ערעדנַא ךָאנ יװ ,טצכעלעג

 .דסח ןַײז ןכוז וצ ןוא גינעק ןוֿפ דנַײרֿפ ַא רַאֿפ ךיז

 ןוֿפ טעילימַאֿפ עשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ טסייג ןיא טָאה יתמר רעכַײר רעד

 זיוה ןַײז טרילימיסַא ,רוטלוק רעשיטסיגעלעה רעד וצ טגיינעגוצ ךיז טַײצ ןַײז

 ןַײז ַאֿפ ןטלַאהעג ןוא גינעק םעד ןָאטעגכָאנ טָאה רע .טסייג ןשיכירג םעד ןיא

 ךיוא ,ערעל רעשידִיי רעד ןיא ןגיוצרעד םיא טָאה סָאװ ,ןיבר ןשידִיי ַא ץוחַא ,ןוז

 ןגני םעד טײלגַאב טָאה רעיצרעד רעד .הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ ,רענצרעד ןשיכירג ַא

 ,קשמד ןייק ,הרדג ןייק ,עירדנַאטקעלַא ןייק סעזייר-עייזוטש ענַײז ןיא טַארקָאטסירַא

 ןַײז טקישעג טָאה רעטָאֿפ רעד ןיחואוו ,ןצניוװַארּפ עשיכירג עטַײוװ יז ןיא וליֿפַא

 -רַאֿפ ךיז ןֿפַאשרַאֿפ וצ ןוא ןשטנעמ טימ ןוא טלעוו רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןוז

 ןרעוו טָאלעגוצ לָאז ןוז ןַײז זַא ,טימעג ךיז טָאה יתמר רעטלַא רעד .ןעגנודניב

 "ניק עכעלגינעק יד ןוֿפ רֿבח-טנגוי ןוא דנַײרֿפ רעד ןרעוו ןוא גינעק ןוֿפ זיוה םוצ

 וצ ןֹוא ןקיטֿפנַאזַאב וצ גינעק ןזייב םעד טסואוועג טָאה יתמר רעטלַא רעד .רעד

 טימ טליּפשעג טָאה ףסוי .תונּתמ עכַײר טימ טנגעמרַאֿפ ךָאנ טשרָאד ןַײז ןליטש

 רָאנ .ןטרָאּפס עשיטעלטַא ערעדנַא ןוא ןגעיעג-דרעֿפ ןיא רעדניק סגינעק םעד

 -לעזעג סרעדניק ענַײז ףיוא ןרָאװעג קיטכיזרעֿפײא זיא גינעק רעטלַא רעד ןעוו

 -מָאז ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ּפעק ערעייז םורַא ןוא ,םיור ןיא ןגלָאֿפרעד עכעלטֿפַאש

 ינַײא יתמר רערטיכ רעד טָאה -- ,תועשר סרעטָאֿפ רעייז ןוֿפ סגקלָאװ יד ןעל

 םעד ןוֿפ טרעטַײװרעד ןטלַאה וצ ןוז ןַײז ךַאז עטסגולק יד זיא סע זַא ,ןעזעג

 טָאה ,רעדניק סגינעק םעד ןוֿפ לרוג םעד ןדײמוצטיוא ידּכ .ףיוה ןיא םערוטש

 ַא טימ טכַאמעג הנותח םיא טָאה ,דנַאל ןֿפױא ךיז ַײב ןוז ןַײז ןטלַאהעג רע

 סרעטָאֿפ םעד ןטלַאװרַאֿפ םיא טוָאלעג ןוא עילימַאֿפ רעשירדנסּכלַא רעכַײר

 | .רעטיג

 יד ךיז ןיא ןקירדוצרעטנוא ןעוועג זיא ףסוי ןגנוי םעד רַאֿפ ןויסנ רעסיורג ַא

 ,סמערוטש עשיטילָאּפ יד ןיא ךיז ןשימנַײרַא טשינ ןוא ןטֿפַאשנדַײל עשיטילָאּפ

 וצרעד טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .טיוט סגינעק ןכָאנ דנַאל ןיא ןביוהעגֿפױא ךיז ןבָאה טָאװ

 -עניא ,רקיע רעד ,ןוא טכיוװעגכַײלעג ,טַײקנטלַאהעגסיױא .,טקַאט סיורג ןבָאה

 ןרעו וצ טשינ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןשיווצ ןרירוװענַאמ וצ ור עטסקינייוו

 ןבָאה םישורפ יד סָאװ ,ףמַאק םעד ןיא ןעמָארטש יד ןוֿפ םענייא ןיא ןסירעגטימ

 -יא ,ךעלדנע ,ןבָאה רעמיור יד ויב ,סואעליכרא שרוי סעסודרוה ןגעק טריֿפעג

 -לוק ןַײז ,גנואיצרעד עשיטסינעלעה סֿפסוי .ץניווָארּפ עשהדוהי יד ןעמונעגרעב

 -עג דלַאב םיא ןבָאה תונתמ ןלײטרַאֿפ וצ טנַאה עטיירב ןַײז ,גנובעגמוא עלערוט

 -מורֿפ ןַײז ,ןֿפיױה עשירָאטַארוקָארּפ יד ןיא ןָאזרעּפ עכעלױרטרַאֿפ ַא רַאֿפ טכַאמ

 ,לַאוטיר-םישורּפ ןגנערטש םעד ךָאנ םיגהנמ עשידִיי יד ןטיזּפָא ןַײז ,רעבָא טייק

 רעד ,םידימלּת ןוא םישרדמ-יתב ערעייז ,םימכח-ידימלּת יד טיירב ןציטש ןַײז

 428 ר



 םעד ןוֿפ םינינע-סגנוריגער יד ןיא טשימעג טשינ ךיז טָאה רע סָאװ ,רעבָא רקיע
 -עג ןבָאה עטנרעלעג יד ןכלעוו ןיא -- ,ןנח ןוֿפ זיוה ןשיקודצ םעד סיוא לודג ןהּכ
 םיא טָאה סָאד --- ,קיטילָאּפ-רעבױר רעשיסודרוה רעד ןוֿפ גנוצעזרָאֿפ יד ןעז
 .ןזיײרק-םישורּפ עטנרעלעג יד ןיא ןַאמ ןטבילַאב ,ןֿבושח ַא רַאֿפ טכַאמעג

 סָאװ ,תוחוּכ עטצעזעגנגעק ייווצ יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב עטוג ןטלַאהנָא סָאד
 ןלעיציֿפָאמוא םעד רַאֿפ טכַאמעג דלַאב םיא טָאה ,דנַאל סָאד טשרעהַאב ןבָאה

 םישורּפ יד .םישורּפ יד ןוא רעמיור יד ןשיוװצ רעלטימרַאֿפ ןכעלקריוו רעבָא
 טֿפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאװ ,ךַאז רעדעי ןגעוו יתמר ףסוי וצ טדנעוועג ךיז ןבָאה
 ןהֹּכ ןוֿפ זיוה עכעלדנַײֿפ סָאד ןדַײמוצסיױא ידּכ ,תוכלמ ןטימ ןעלדנַאהרעטנוא

 ךרוד עקַאט טגעלֿפ יתמר ףסוי .ןדִיי יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןלעיציֿפָא םעד ,לודג
 רּפ םישורּפ יד רַאֿפ ןעמוקַאבסױרַא רעמיור יד טימ ןעגנואיצַאב עטוג ענַײז
 טָאה ןנח רעטלַא רעד סָאװ ,טכַאמ רעשימיור רעד ןוֿפ תוחנה ןוא סעיגעליוו
 רעד בילוצ םימכח יד רַאֿפ ןעמוקַאבסױרַא ,טלָאװעג טשינ רעדָא ,טנָאקעג טשינ
 רעד ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,קלָאֿפ ןֿפױא סולֿפניײא םעד רַאֿפ ץנערוקנָאק
 לחומ יתמר ףסוי ןבָאה םישורּפ יד .םילודג םינהֹּכ יד ןוא טלעװ רעטנרעלעג

 ףיוא טקוקעג רעגניֿפ יד ךרוד ןבָאה ייז ןוא ןעגנוגיינ עשיטסינעלעה ענַײז ןעוועג
 -גַײרַא ןַיַײז טימ ןצעזעג-גנוקינייר יד ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,תורֿבע ענַײז
 רע טָאה תונברק:גנוקינייר ךרוד --- ,רעזַײה עשימיור ןוא עשיכירג ןיא ןעמוק
 טגַײז ןיא ןסעגרַאֿפ טכַאמעג וליֿפַא ךיז טָאה ןעמ ,דניז יד ךיז ףיוא ןעוועג רּפכמ
 טשינ ןוא -- ,ףיוה סעסודרוה וצ טנכערעגוצ ןעוועג זיא רע ןעוו ,געט עגנוי
 םוצ ןגיוצעגוצ םיא ןעמ טָאה ,םינינע עשידַיי ןיא ןסיוו גנירג ןַײז ףיוא טקוקעג
 ,טַאר ןסיורג

 רעשיכירג רעד ןוא טלעו רעשידִיי רעד ןשיוװצ לגנַארעג רעשיגַארט רעד
 טבעלעג ןבָאה ןטלעוו ייווצ םערָאװ .ץרַאה סיתמר ףסוי ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה
 ןיילַא ךיז רַאֿפ טװאורּפעג טָאה רע ןוא ,ןסירעצ סע ןבָאה סָאװ ,ץרַאה ןַײז ןיא
 וצ ,ןטלעוו ייווצ יד ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאװ ,טנורגּפָא םעד רעביא קירב ַא ןעיוב
 רעביא ןגױצעגמורַא ןבָאה םימכח יד סָאװ ,ןעמַאצ עקיציּפש יד רעביא ןזַײרּפש
 ,טײקיזָאלסגנונעֿפָאה רעד ,טײקנלַאֿפרַאֿפ-המשנ רעד רעביא ןוא ,תד ןשידִיי םעד
 ,טָארדעג טָאה טייקירעהעגוצ עשיכירג יד סָאװ

 ,רוטלוק עשיכירג יד ךיז ןיא טכױװהעגנַײרַא ףסוי טָאה ןָא זַײװדניק ןוֿפ ןיוש
 טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ,ןעמוקעג זיא רע רעכלעוו ןוֿפ ,טָאטש יד ,דעלג תמר
 --- ,סילָאּפָאקעד יד ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה דעלג תמר ןוֿפ געוו ןַאּפש ַא .ןכירג טימ
 יד ײמרַא עקידאנוש ַא יו ןעמונעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,טעטש עשיכירג ןעצ יד
 ריא טימ לארשי-ץרא ןוֿפ ץרַאה ןיא ךיז ןסירעגנַײרַא --- ,דעלג ןוֿפ ןצענערג
 -רַאֿפ ריא טימ ,ןבעל םוצ עביל ריא טימ ,טײקטַײשרַאֿפ ריא טימ ,יירענידנצעג
 ןקיביײא ,טייקכעלטנגוי ,טייקנייש רַאֿפ גנורעטסיײגַאב רעקידנקעטשנָא ,רעקידנּפַאכ
 טשינ ָאד ןטלָאװ ,ןטײהקנַארק יד ,םיחילש ענַײז ןוא טיוט רעד יוװ ךַײלג ,גנילירֿפ
 -סנבעל ןוא דיײוֿפסנבעל ןוֿפ ללש ןצנַאג םעד .תושר ןייק ,טירטוצ ןייק טַאהעג
 -רַאֿפ יז טָאה ,ןלײטרַאֿפ וצ טַאהעג טָאה רוטלוק עשיטסינעלעה יד סָאװ ,סונעג
 טוג רעייז ןוֿפ געוו ןַאּפש ַא ןֿפשּכ רעטרעדנוה טימ יתמר ףסוי םורַא טײרּפש
 טימ ,ןליּפש-טעלטַא עריא טימ ,ןגעיעג:דרעֿפ עריא טימ ןאש-תיב ןגעלעג זיא
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 טצנַאלגעג ךיז טָאה תרנּכ םי ןוֿפ גערב םעד רעביאנגעק ; ןעלּפמעט"תורּתשע עריא
 .ורדג ןוֿפ ןכיוה יד ףיוא ,סואעצ טָאג ןוֿפ לּפמעט רעסַײװ רעד ןוז רעד ןיא
 ןוֿפ ןסָאגעגרעביא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךײרֿפ יד ןוא טנגוי יד ,ןבעל עקידעכָאק סָאד
 ןייא טימ -- ,הרדג ןוֿפ טײקטרַאשרַאֿפ יד ןוא טייקנייש יד ,טעטש עשיכירג יד
 עשימַאניד גונעג טגָאמרױַאֿפ טָאה ןבעל ןשינעלעה ןוֿפ ללש רעצנַאג רעד ,טרָאװ

 ןיא ,תד ןשידַיי ןוֿפ ןרעיומ-גנוטסעֿפ יד ןרעטעמשעצ וצ ןוא ןעמערוטש וצ תוחוּכ
 סטַארקָאטסירַא ןגנוי םעד ןעגנַאֿפעג ןטלַאהעג ןבָאה עטנרעלעג עשידִיי יד עכלעוו
 -עה ןוֿפ ץנַאלג רערעסיוא רעד רעדייא ,רַאֿפעג ערעסערג ַא ךָאנ רעבָא .המשנ

 ןוֿפ םימכח יד ןַאמנגנוי םעד ןוֿפ המשנ רעד רַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,ןבעל ןשינעל
 ןוֿפ ,דניז ןוא ליּפש ןוֿפ טָאטש ַא ןעוועג רָאנ טשינ זיא הרדג טָאטש יד .הרדג
 ןייא טשינ .ןֿפָאזָאליֿפ ןוא עטנרעלעג ןוֿפ טָאטש ַא ךיוא רָאנ ,סונעג ןוא ןבעל
 רעדָא ,טָאטש ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןַאמרעגנוי רעשידִיי רעד טָאה לָאמ
 יז ,סוּפיליֿפ רעיצרעד ןַײז ןוֿפ ןיהַא ןרָאװעג טכַארבעג קעווצ םעד בילוצ זיא
 ןטָאש ןיא ,םורָאֿפ ןשהרדג ןיא טריֿפעג ןבָאה סע סָאװ ,םיחוּכיװ יד וצ טרעהעגוצ

 רעערוקיּפע םעד סומעדַאליֿפ ןוֿפ םידימלּת יד ,לּפמעט-תורתשע ןיא ןלַײז יד ןוֿפ
 -גרעלעג רעשהרדג רעד סָאװ ,רעקירָאטער יד וצ רעדָא ,הרות סניבר ןַײז רעביא
 םיור ןייק קעװַא זיא רע רעדייא ,לוש ןַײז ןיא טעדנירגַאב טָאה סורָאדָאעט רעט
 ױעקיריטַאס ןקידנסַײב םעד וצ רעדָא ,סוירעביט ןוֿפ רעיצרעד רעד ןרעוו וצ
 ןַײז ןעוועג זיא המשנ סנַאמנגנוי םעד רַאֿפ טֿפיג רעטסכעלרעֿפעג רעד .סורֿפינעמ
 ןכלעוו ןוֿפ ןוא ןעמונעגוצ םיא וצ טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,רעיצרעד רעשיכירג
 -ץעּפש טכַאמעג םיא טָאה רע ;ןבעל עצנַאג סָאד טדיישעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע
 םעד ןיא ןבָאה עכלעוו) ,רעזַײה עשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ גהנמ םעד טול רעט
 .רעטיג ענַײז ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ םעד רַאֿפ ,(סודרוה גינעק םעד ןָאטעגכָאנ

 -עגנילרַא סוּפיליֿפ רעטנרעלעג רעשהרדג רעד טָאה זַײוװקיצניײא ,זיײווקיצנייא
 עקיצנייא יד ןענַײז ןיילַא ןדִיי טשינ זַא ,ןַײזטסואווַאב טדימלּת ןַײז ןיא טכַארב
 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ יד ןבעגעגרעביא ייז טָאה טייקכעלטעג יד סָאװ ,עטלייוורעדסיוא

 ןוֿפ טייקיבייא יד ןלײטרַאֿפ וצ ןבָאה ןיילַא ןדִיי יד רָאנ טשינ ןוא ,דרע רעד ףיוא
 טביולג ןעמ.רָאנ ,ןעזעג טשינ טָאה רענייק סָאװ ,ןכַאז עטוג ערעדנַא ןוא המשנ רעד
 למיה ןשיכירג םעד ןיא טלַאּפש ַא טנֿפעעגֿפױא םיא טָאה רע .טרָאװ ןֿפױא ייז ןיא

 -ָאטַאלּפ יד .טלעוו רענעי ןוֿפ רעטעג ןלײטרַאֿפ וצ ןבָאה ייז ךיוא זַא ,ןזיוועג ןוא
 -עג טשינ זַא ,קורדנַײא ַאזַא טכַאמעג ןַאמנגנוי םעד ףיוא ןבָאה ןכערּפשעג עשינ
 ןעגנַאֿפעג םיא טָאה עכלעוו ,גנואיצרעד רעשידִיי רעלענָאיצידַארט ןַײז ףיוא טקוק
 ,דַיי יו יוג רעמ ןעוועג ץרַאה ןַײז ןיא רעבָא רע זיא ,תד ןשידִיי ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא

 ןומידקנ ןיבר ןַײז טימ טנעקַאב טשינ ךיז טָאה יתמר ףסוי זיב רעִירֿפ טשינ
 זיא סָאװ ,גנונעֿפָאה רעשחישמ רעסיורג ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג רָאװעג םיא ןוֿפ זיא זוא
 םעד רַאֿפ טיירב תד רעשידִיי רעד סָאװ ,ןעגנוטײרברָאֿפ עלַא ןוֿפ קעווצ רעד
 ןסיורג ןטימ טנעקַאב טשינ ךיז טָאה רע זיב רעִירֿפ טשינ ;ריא רַאֿפ שטנעמ ןשידִיי
 ןעוועג ןצרַאה ןיא רע זיא לָאמטסנעד זיב -- ,םימשה-תוכלמ סָאד ,ןבעל ןוֿפ קעווצ
 םיקוח ליֿפ יד ןוֿפ םעט םעד ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה ןוא תד ןשידִיי םוצ דמערֿפ
 ןַא רַאֿפ טכַארטַאב יז טָאה רע ,ןטלַאה וצ םיא טיינ ןעמ עכלעוו ,םיטּפשמ ןוא
 עקיבייא סָאד ,גנונעֿפָאה יד טשרע .ןבעל ןוֿפ רערעטשעצ ַא רַאֿפ ,שינעקישנגָא
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 ."רַאֿפ יד ןבעל ןוֿפ קעוװצ רערעטיול רעד ,טייקיטכערעג .עטולָאסבַא יד ,סטוג
 טכַארבעגטימ טָאה .עעדיא עשיחישמ יד סָאװ ,טייקכעלטעג רעד טימ טייקנדנוב
 יד ןעקנורטעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןלַאװק עקידנשירֿפרעד יד ןעוועג ןענַײז ,ךיז טימ
 ,יתמר ףסוי ןוֿפ המשנ עקיטשרָאד

 -עגמוא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג עילַאק טשינ זיא רע יוװ ,טַארקָאטסירַא רעד םערָאװ
 ,תמא ןכָאנ ןכוז קיטשרָאד ַא ,המשנ עטקעלֿפַאבמוא ןַא ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ טָאה ,גנוב
 .ןבעל ןוֿפ קעווצ םעד ןוא תילכּת םעד ןייגרעד וצ ןעקנעב טלֿפײװצרַאֿפ ַא

 -עגטימ זדנוא טָאה ןומידקנ יבר רעד .זיוה ןַײז ןיא ןענוֿפעג ךיז טֿפָא בָאה ךיא
 טריֿפ רע סָאװ ,םיחוּכיוװ יד וצ ןרעהוצ ךיז ןלָאז רימ ידּכ ,ןַײרַא זיוה ןַײז ןיא ןעמונ
 ןרעֿפטנעוצּפָא ױזַא יו ןענרעלּפָא ךיז ןלָאז רימ ןוא ,ףָאזָאליֿפ ןשיכירג םעד טימ

 טָאה יבר רעד ןעוו ,ןַײזוצַײב ןעמוקעגסיוא לָאמ טֿפָא רימ זיא ךיוא .סרוקיּפא ןַא
 טֿפָא ןענַײז רימ רעכלעוו וצ ,אתורֿבח ועד ןוֿפ גנוציז ַא זיוה סֿפסוי ןיא ןטלַאהעגּפָא
 .ןרָאװעג ןזָאלעגוצ לָאמ

 סָאװ ,טָאטש לייט םעַײנ םעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה יתמר ףסוי ןוֿפ זיוה סָאד
 -ָאינָאטנַא רעד ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא ,ןרעיומ-םערוט יד רעטניה טיובעג ךיז טָאה
 רעכַײר רעד רַאֿפ טרָא סָאד ןרָאװעג טציא זיא טרָא סָאד .אתיז-יב ןיא גנוטסעֿפ
 דנַאל ַײרֿפ גונעג ןענוֿפעג ָאד ךָאנ ןבָאה ייז לַײװ ,עיטַארקָאטסירַא רעמילשורי
 וצ ךָאד ןוא ןענײסַאב-רעסַאװ ערעייז ןוא רענעטרעג ערעייז ןטײרּפשוצסיױא ואוו
 ןיא ןעוועג טיובעג ןיוש זיא יתמר ףסוי ןוֿפ זיוה סָאד ,טָאטש ןוֿפ טַײװ טשינ ןַײז
 וצ רעמ סָאװ ןביֹוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןשיטסינעלעה ,ןשיכירג ןיא ,ליטס םעַײנ
 עַײנ יד .טָאטש יד טיובעגרעביא טָאה סודרוה טניז ,םילשורי ןיא ךיז ןזַײװַאב
 ליטס ןכעלמייהמוא ןגנערטש םעד ןיא טיובעג ןעוועג טשינ ןיוש ןענַײז רעזַײה
 ןענַײז סעדייבעג יד רָאנ ,םילשורי ןיא ןצַאלַאּפ-םערוט .יד יו ןרעיומ עטעקַאנ --
 טָאה סודרוה סָאװ ,םורָאֿפ םעד טיול -- ןעײלַא-ןלַײז עכַײר טימ ןרָאװעג טריצַאב
 -סודרוה, ןֿפורעג ליטס םעד ןעמ טָאה םעד בילוצ .סולבַאנ ןיא טלעטשעגֿפױא

 -גערטש רעד ןבעגעגוצ טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא יז ."רוטקעטיכרַא
 ןבָאה עכלעוו ,ןציּפש-םערוט ךרוד גנורעכיײװרַאֿפ ַא רוטקעטיכרַא רעשיכירג רעג
 -סיוא ןבָאה סָאװ ,ןסַארעט -ןָאקלַאב ךרוד רעכעד עכַאלֿפ יד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז
 עשינָאי עקידהרוש-טלּפָאט ךרוד ,עדַאסַאֿפ רעד ןוֿפ גנורעטײרברַאֿפ ַא יו ןעזעג
 ןריט יד עקַאט ןענַײז .רעייגכרוד םעד רַאֿפ ץיז-ןטָאש סלַא טנידעג ןבָאה סָאװ ,ןלַײז
 ,רעייגכרוד ךרוד ןרָאװעג טבעלַאב קידנעטש רעזַײה עכַײר יד ןוֿפ ןרעיוט ןוא
 טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא טםילשורי ןעוו ,םיֿבוט-םימי יד תעשכ ןוא ; רעלטעב עזָאלמייה
 רַאֿפ רעצעלּפ-ףָאלש יוװ ןרָאװעג טצונַאב ןעײלַא-ןלַײז יד ןענַײז ,סעקינלגר-ילוע
 םוצ טרעהעג ךיוא טָאה סע ןוא ןגָאיקעװַא טנָאקעג טשינ ייז טָאה ןעמ .עדמערֿפ יד

 רעגרַאק-ןטָאש רעד ןיא ןבַײרטרַאֿפ טזָאלעג טָאה תיבה-לעב ַא ןעוו ,ןָאט ןטכעלש
 ןלַארטשןוז יד ןוֿפ ץוש טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,עמערָא יד רעדָא עדמערֿפ יד טָאטש
 ,זיוה ןַײז ןוֿפ גנוקעדַאב-ןענָאלָאק רעד רעטנוא טלעק-טכַאנ רעד ןוֿפ רעדָא

 -גוא ןיא ,קָאטש ייווצ ןוֿפ ןענַאטשַאב סֿפסוי ךיוא זיא ,זיוה שיכירג סעדעי יו
 ,ןבוטש-רעדָאֿפ :ןרעמיצ עכעלטֿפַאשניימעג יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה קָאטש ןטשרעט
 ןוא עשרענעמ יד .קעטָאילביב יד ןוא ןרעמיצ-ור ,ןלַאה-טעקנַאב ,ןרעמַאק-לייא
 יד .קָאטש ןטשרעביוא ןֿפױא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןריטרַאװק-ףָאלש עשרעבַײװ
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 .ןטרָאג-ףיוה ןטגעלֿפעג-טוג םעניילק ַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענַײז סעדייבעג

 -ַאבוצסיוא ואוו ץַאלּפ ַא ןֿפַאשעג ןוא ןטרָאג-ןוז םעד טמױצעגּפָא ןבָאה ןלַײז ןעייר
 טימ טצנַארקַאב ,ןעמולב ןטייב טימ טױיצַאב ,ןטױָאג רעד ,ןטָאש ןיא ךיז ןטלַאה

 "ירג ןיא יו ץלַא ,ןַאטנָאֿפ-רעסַאװ ַא טַאהעג ךיוא טָאה ,ןסערּפיצ ענירג ,עכיוה
 "רעטעג יד טלעֿפעג ָאד ןבָאה סע סָאװ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ץוחַא ,ןטרָאג-ףיוה ןשיכ
 .ןעוטַאטס

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג לָאמ טֿפָא ןוא זיוה םעד ןיא ןענוֿפעג טֿפָא ךיז בָאה ךיא
 "וצ ךיז טָאה ןוא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,יתמר ףסוי ,תיבה-לעב םעד ןטכַארטַאב וצ
 ןבָאה טָאװ ,ףָאזָאליֿפ ןשיכירג םעד ןוא ןיבר ןַײמ ןשיווצ םיחוּכיװ יד וצ טרעהעג
 ,גנעגדןלַײז יד ןשיווצ ,ףיוה-ןטרָאג ןַײז ןיא --- גָאטַײב :זיוה ןַײז ןיא טריֿפעג ךיז
 ןיא ,קעטָאילביב רעסיורג ןַײז ןיא רעדָא לַאז-טעקנַאב ןיא -- ןטנװָא יז ןיא
 ףיוא סנקעב ןיא ןטכיולעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפמָאל-?ייא עטֿפמעדעג יד ןוֿפ טכיל

 ןבָאה ןוא ןלוטש-גיל יד ףיוא ןעייווצ ןיא ןגעלעג ןענַײז םימכח יד ,ןלַײז עכיוה

 ,ךערּפשעג רעייז תחנב טריֿפעג

 רעביא --- ,יתמר ףסוי ,ןַאמרעגנוי ןייק לָאמטסנעד ןעוועג טשינ ןיוש זיא רע
 ןטלַאהרעד ךָאנ טָאה רעּפרעק ןַײז רָאנ ,טנגעגַאב םיא בָאה ךיא ןעוו ,קיצֿפוֿפ יד
 ענַײז ןוֿפ טצירּפשעגסױרַא טָאה עכלעוו ,הרוֿבג עכעלנעמ עצנַאג יד טנגוי ןַײז ןוֿפ
 ןטינשעגסיוא רעדָא טרעמַאהעגסיוא יו ,קיקעריֿפ .רעדילג עקידלוקסומ ,עקרַאטש
 "אב עצנַאג יד טגָאמרַאֿפ ךָאנ ךָאד רעדילג ענַײז ןבָאה ,םיוברעדעצ:ןזיר ַא סיוא
 ןיא טֿפַאשרַאֿפ םיא ןבָאה ןעגנוביא עשיטעלטַא ענַײז סָאװ ,טײקשיטסַאלע עכעלגעוו
 ,ןעיורג-בלַאה ןַײז ןליֿפַא טשירֿפרעד טָאה טייקכעלטנגוי עקיבייא ןַא .טנגוי ןַײז
 רע עכלעוו ,דרָאב עטלזַײרקעג ,ענעריױשעגמורַא-ץרוק ןוא רָאה ּפָאק ןטלזײרקעג
 -ץרוק יז ןטלַאהעג רָאנ ,טלָאגעג טשינ ,ץעזעג ןשידַיי ןטימ סימָארּפמָאק ןיא טָאה
 עקסַאמ עטיורג ןייא ןעוועג זיא רעבָא םינּפ ןַײז ,ליטס ןשימיור ןכָאנ ,ןטינשעגמורַא
 ןבילקעג ךיז ןלעװ עקידמערוטש יװ ןבָאה עכלעוו ,ןשטיינק טימ לוֿפ ,גרָאז ןוֿפ

 "נייא יד ןעוועג ןענַײז עבמָאג ןַײז ןוא זָאנ עשימיור ,עכַײלג ןַײז .ןגיוא ענַײז םורַא
 "ןשטיינק ןקידמערוטש םעד ןוֿפ טעװעטַארעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,רעדילג עקיצ
 -ירג ןַײז ןיא .רעיוא ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא רע .םינּפ ןַײז ןסָאגַאב טָאה סָאװ ,םי
 ןסעזעג רע זיא ,ליטס ןשיכירג ןכָאנ טעװעדזלַאֿפעג טָאה רע עכלעוו ,עליה רעשיכ

 -שג םוצ טרעהעגוצ ךיז טסנרע טָאה ןוא תיבה-לעב ןוֿפ לוטש רעכיוה רעד ןיא
 ,ענייש ענַײז ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה רעצ רעזָאלֿפליה .םימכח יד ןוֿפ ךערּפש
 ,ךערּפשעג םעד טסנרע ןעמונעג רע טָאה םימכח יד יו ךָאנ רעמ .ןגיוא עקיצנַאלג
 רע טקיטיונ ייז יו רעמ זַא ,םיא ןיא ןעזעגנָא טָאה ןעמ .טריֿפעג ןבָאה ייז סָאװ
 טלדנַאהעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע יו ךַײלג ,חוּכיװ רעייז ןוֿפ ןריֿפסיױא יד ןיא ךיז
 רָאנ ,םימכח ייווצ ןשיווצ ךיז טריֿפ סע סָאװ ,טוּפסיד ןשיֿפָאסָאליֿפ ַא ןגעוו טשינג
 ַא רַאֿפ טכַארבעגרָאֿפ טרעוו עכלעוו ,המשנ רענעגייא ןַײז רעביא טּפשמ ַא ןגעוו
 ןבָאװה המשנ ןַײז רעביא םערָאװ .ןיד-קסּפ ַא ןבעגסױרַא ףרַאדַאב סָאװ ,ןיד-תיב
 ןגעוו טלדנַאהעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע יװ טשינ --- םימכח ייווצ יד גירק טריֿפעג
 ךאלמ ַא יו ,ללכב טלעוו רעד ןוֿפ המשנ רעד ןגעוו רָאנ ,דיחי ַא ןוֿפ המשנ רעד
 טָאג ןקיצנייא ןַײז טימ ,הנומא ןַײז טימ יבר ןַײמ טָאה דרעוװש רעקידרעַײֿפ ַא טימ
 ןַײז סָאװ ,ןדע-זג םעד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז ןחישמ ףיוא ןעגנונעֿפָאה יד טימ ןוא
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 -ירג ןַײז סָאװ ,טָאג רעד םערָאװ ,םיא רַאֿפ טצנַאלֿפעג טָאה רעיצרעד רעשיכירג

 ןַײז ןוא ,טייקנייש זיולב ןעוועג זיא ,ןבעגעג םיא טָאה סוּפיליֿפ רעיצרעד רעשיכ

 ,טייקנייש ןוֿפ סיױרַא טסילֿפ סָאװ ,עינָאמרַאה יד; .עינָאמרַאה -- ץעזעג טסכעה

 ןעמ סָאװ ,סטוג עטסכעה סָאד זיא --- ,טנרעלעג םיא יבר רעשיכירג ןַײז טָאה --

 זיא ,ןבעגעגנַײרַא זדנוא ןיא ןבָאה רעטעג יד סָאװ ,המשנ יד .ןגלָאֿפ וצ רָאנ טָאה

 יד ןעמעוו ,םימכח יד רָאנ ןציזַאב המשנ יד .רעטעג יד ןוֿפ תומלש יד ןוֿפ לייט ַא

 סױרַא טסילֿפ המשנ רעד ןוֿפ .טקעלעטניא ןרעכעה ַא טימ ןעקנָאשַאב ןבָאה רעטעג

 טגנערב ,ןכורבסיוא ענַײד טמיוצ ,תוואּת ענַײד ןַײא טלַאה עכלעוו ,עינָאמרַאה יד

 ךיד טריֿפ .ןעגנובערטש ענַײד סיוא טלדייא יז .סנַאלַאב ןוֿפ גנַאװצ םעד רעטנורַא

 .ןייג וצ טָאה םכח רעד ןכלעוו ןיא ,געוו םענעדלָאג ןֿפױא

 סָאװ ,ןַאמ רעד -- ,תמא םעד טקידעדּפעג טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד :קידריווקרעמ

 -טַא ןטסכעה ריא ןוא ,טייקנייש עכעלטעג יד -- טָאג ןייא טנעקרענָא רָאנ טָאה

 -כָאנ ףרַאדַאב שטנעמ רעד סָאװ ,סטוג עטסכעה סָאד יו ,עינָאמרַאה יד --- טוביר

 ענַײז ןוֿפ םַאזיורג ןרָאװעג טלדנַאהַאב טנַאה רעשירעטומֿפיטש טימ זיא ,ןגלָאֿפ

 טנרָאֿפ ןוֿפ לרעקיוה ַא :עקילַאק ַא ןעוועג ,ךעלמענ ,זיא הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ :רעטעג

 ץרוק וצ ןַײז ןוֿפ טקוקעגרעֿפַא ןבָאה ךעלרעקיוה יד ,ןטניה ןוֿפ לרעקיוה ַא ןוא

 לרעקיוה סָאד .סיֿפ עקירָאה ,עמורק ענַײז טקעדעגֿפױא טָאה סָאװ ,לדמעה שיכירג

 ַא רעבָא טָאה ,עגָאט רעד ןוֿפ ןדלַאֿפ יד טימ ןקעדרַאֿפ טנָאקעג ךָאנ ןעמ טלָאװ

 ןיוש זיא רע ןוא דרע רעד וצ םיא ןגיובעג ןוא ּפָאק ןַײז ןעמונעג טנַאה עקיטכעמ

 יד ןעז רָאנ ןלָאז ענַײז ןגיוא יד זַא ,ןבעל ןצנַאג ןֿפױא טקירדעגרעדינ ןבילבעג

 "עג טָאה רע ןכלעוו וצ ,למיה ןוֿפ טייקכעלרעה יד טשינ ,סיֿפ ענַײז ןוֿפ טירט

 ןַײז ןוֿפ דרע רעד וצ ןגיובעג ױזַא ןעוועג זיא רע יצ ,טשינ סייוו ךיא .טבערטש

 געוו ןֿפױא טֿפַאשעגנַײא ךיז טָאה רע סָאװ ,םומ ַא ןעוועג זיא סע רעדָא ,ןָא ןריובעג

 ןלעטשרָאֿפ טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא םערָאװ .ןרָאי ןוֿפ ףיול ןיא ןבעל ןַײז ןוֿפ

 -טנַארַאֿפ ענַײז ןריֿפסיױא טנָאקעג ,דרע רעד וצ ןגיובעג ױזַא ,טָאה רע ױזַא יו

 ,יתמר ףסוי ןוֿפ רעטײלגַאב ןוא רעיצרעד ַא יו טשרעוצ ,סעיצקנוֿפ עכעלטרָאװ

 זַא ,ןַײז ךעליירג רעבָא ןָאק סע .רעטיג ענַײז ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ַא יו ךָאנרעד

 טסניד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ,םומ םעד טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג ןיוש זיא רע

 ןכוז טזומעג רע טָאה םומ םעד בילוצ עקַאט ושֿפא ןוא .יתמר ןטלַא םעד ןוֿפ

 רעד ףיֹוא ןעוועג דיּפקמ ױזַא טשינ טָאה ןעמ ואוו ,םילשורי ןיא טיורב ןַײז

 זַא ,טלָאװעג ןוא טקידערּפעג טָאה ,סוּפיליֿפ ,ןילַא רע סָאװ ,רעּפרעק ןוֿפ תומלש

 .גנובעגמוא רענעברָאװרעדיַײנ ןַײז ןיא ןגייל טכַא ףיורעד לָאז ןעמ

 ןַײז טנָאקעג טשינ הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ רַאֿפ רעבָא טָאה רעלעֿפ-רעּפרעק רעד

 וצ טייקנגיובעג ןַײז ףיוא טקוקעג טשינ םערָאװ ,סעיצקנוֿפ ענַײז רַאֿפ העינמ ַא

 ןעזעג רעמ ,ךיז טכַאד ,טָאה ןוא ,קנילֿפ ,קידוועריר רעייז ןעוועג רע זיא ,דרע רעד

 רשֿפא ןוא .רעקיוה רעייז ןיא טָאטשנָא ,ןרעטש ןיא ןגיוא יד ןבָאה סָאװ ,יד יו

 יו םערָאװ ,תומלש ןוֿפ טָאג םעד טכוזעג סע רע טָאה רעלעֿפ ןַײז בילוצ עקַאט

 טכַאמעג טשינ ךָאד רע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא ךירג רעד טרעקיוהעג ןוא טקירדעג

 ,םומ-לעב ַא ןוֿפ קורדנַײא ןייק

 ,יובעג-רעּפרעק רעייז ןיא קידתומלש ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ןַארַאֿפ ןענַײז סע
 ןוֿפ ,עקילַאק א ןוֿפ קורדנַײא םעד גנוגעגַאב רעטשרע רעד ַײב ןכַאמ ייז רעבָא
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 רעדיוװ ןענַײז סע .רעּפרעק רעייז ןיא ץנַאג ןענַײז ייז וליֿפַא ןעוו ,םומילעכ ַא

 ןרָאװעג טלדנַאהַאב טשינ ןענַײז ייז טכעלש ןוא גנערטש יו סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאֿפ

 -ָאק ױזַא תולעמ ענעברָאװרעד ,עקיטסייג ערעייז טימ רעבָא ייז ןענָאק ,טָאג ןוֿפ

 םעד ךיז ןטלַאה רעייז טימ טכערוצ ןכַאמ ייז זַא ,ןרעלעֿפ עשיזיֿפ ערעייז ןריגער

 "גייא ןשינָאמרַאה ןיא ןרעלעֿפ ערעייז ןעגנערב ייז .רעֿפעשַאב רעייז ןוֿפ תועט

 ,ןורסח ַא ןרעוו טלָאזעג טָאה סָאװ ,םומ רעד ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ רעייז טימ גנַאלק

 רעד סוּפיליֿפ טָאה טייקכעלנעזרעּפ רענעגייא ןַײז טימ .ייז ַײב הלעמ ַא רָאג טרעוו

 ןטָארטרַאֿפ טָאה רע עכלעוו ,ערעל עשינדייה יד ןכַארּפשעגרעדיױװ ךירג

 טיוה ןוא רענייב סיוא ,ןטרַאדעגסױא םעד -- ןגיוא ענַײמ רַאֿפ םיא עז ךיא

 עגַײז ףיוא קנילֿפ ךיז טגעװַאב רע יװ ,רעּפרעק ןשידניק ןטלעטשעגנעמַאזוצ

 רעד .למיה םוצ סיורא לרעקיוה סָאד טצרַאטש ,ּפָאק םעד טָאטשנָא ןוא ,סיֿפ

 עיצַארג רעשימטיר רעייז טימ ןעגנוגעווַאב ענַײז .דרע רעד וצ ןעקנוזעג זיא ּפָאק

 זיא םומ ןַײז זַא ,ךיז טכַאד סע זַא ,טייקידהחונמ עליטש ַאזַא ךיז םורַא ןֿפַאשַאב

 רעכעלנעזרעּפ ַא יװ םיא טיײלגַאב סָאװ ,דיל שיגעלע ןַא רָאנ ,הללק ןייק טשינ

 טקוקעגרעֿפַא ןוא דרע רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא סע טָאה רע ןעוו ,םינֿפ ןַײז .וויטָאמ

 -ףעד ַא .טייקיאור עקיטסייג ַא ךיז ןוֿפ טלַאוטשעגסױרַא טָאה ,ןשטנעמ יד וצ

 -תחונמ ַא ןיא טכַאובעגנַײרַא רָאנ ,טקיאוומואַאב טשינ טָאה סָאװ ,טייקנביוה

 ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עצרַאװש ,ענייש ענַײז ,ןרעטש רעכיוה ןַײז .תומלש רעקיד

 -סיוא יד ןוֿפ ,םינּפ ןשידניק-טעּמּכ ןַײז ןוֿפ הליחמ ןוא עביל טימ טקוקעגסיזרַא

 ,ןקילב עלעדייא ךעלטנייוועגרעסיוא טימ ןעמערב ענעגיובעג-לדייא ,עטבלעוועג

 ,ןעוועג טשינ זיא ּפָאק ןַײז לַאק יװ ןוא .ץרַאה ןרעי ןיא טייקלבָאנ טקעוװעג ןבָאה

 ױזַא טָאה עכלעוו ,עניסיל ןַײז םורַא רָאה עיורג ץנַארק ַא טגָאמרַאֿפ ךָאד רע טָאה

 טימ רוטַאנ רעד ןוֿפ ןרָאװעג טצנַארקַאב טלָאװ רע יו ,םיא וצ טסַאּפעגוצ ךיז

 יד ,יז סָאװ ,רעלעֿפ םעד ןעוועג רֿבוג טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ,ץנַארק-ןוחצנ ַא

 ,ןֿפרָאװעגנָא םיא ףיוא טָאה ,רוטַאנ

 סָאד ,םיא ןיא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד זיא סָאװ :טגערֿפעג ךיז דימּת בָאה ךיא

 .רעביא ךיז בָאה ךיא ןוא ?ןָאזרעּפ ןַײז וצ טייקלבָאנ וצ טיג סָאװ ,עשיֿפיצעּפס

 ,םינּפ ןַײז ןוֿפ סיױרַא טנַײש רעכלעוו ,רעיורט רעלעדייא רעד זיא סָאד זַא ,טגייצ

 ךירג םעד ןוֿפ רעיורט רעד .טיײקצנַאג רעשינָאמרַאה טימ רעּפרעק ןַײז טנַײשַאב

 רעד ;םיא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא סָאװ ,ץרַאה סעדעי טרירעג טָאה

 רעדָא ,רעּפרעק ןַײז ןוֿפ טקעֿפעד םעד ןוֿפ טַאטלוזער ןייק ןעוועג טשינ זיא רעיורוט

 ןוֿפ רעיורט רעד ןעוועג טשינ זיא סע ,ןיינ ,ןדַײל עלעירעטַאמ עדעדנַא סעּפע ןוֿפ

 ,המכח ןוֿפ סױרַא טלעווק סָאװ ,רעיורט רעד ,תומלש ןוֿפ רעיורט רעד רָאנ ,ןלעֿפ

 םעד טײרּפשרַאֿפ טָאה ,ןגיוא עסיורג ענַײז ןוֿפ טקוקעגסיױרַא טָאה סָאװ המכח יד

 ןוֿפ טקוקעגסיױרַא טָאה סָאװ ,המכח יד םערָאװ .םיא םורַא רעיילש ַא יו ,רעיורט

 טָאה סָאװ ,המכח יד יו ,עקידנעגנערב-גנונעֿפָאה ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ןגיוא ענַײז

 -עג זיא ןגיוא סכירג םעד ןוֿפ קילב רעגולק רעד .םינּפ סניבר ןַיײמ ףיוא טנַײשעג

 ןעזועג גנידצלַא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןגיוא --- ,רעטלֿפײװצרַאֿפ ,רעקידשואי ַא ןעוו

 ,םורָא ודנוא ןעלגניר סָאװ ,ןעלבענ עלַא ןכָאטשעגכרודַא טָאה קילב רעייז ןוא

 .שינרעטצניֿפ ףיוא ןֿפָארטעגנָא טרָאד ןוא ףוס-ןיא םוצ זיב טעוועטנורגרעד
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 ןוא ןיבר ןַײמ ןוֿפ ןגעוו יד ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ טשינ ךיז ןענַײז סע טַײװ יו
 ךָאנ הקושּת עסיורג ןייא ןדנוברַאֿפ רעבָא ייז טָאה ,ףָאזָאליֿפ ןשיכירג םעד ןוֿפ
 ןעועג קסוע ךיוא ףָאזָאליֿפ רעשיכירג רעד טָאה ,יבר ןַײמ יו טקנוּפ .ןסיוו
 תילכּת םעד ןייגרעד טלָאװעג ריא ןוֿפ ןוא הרוּת ןַײז ןיא טכַאנַיַײב ןוא גָאטַײב
 "רַאֿפ יד ןיא טעשזדנָאלבעג טָאה יבר ןַיימ סָאװ ,קוליח םעד טימ רָאנ ,ןשטנעמ ןוֿפ
 ;ןביולג ןַײז ןוֿפ טכיל סָאד טײלגַאב טָאה םיא ןוא ,ערעל ןַײז ןוֿפ ןגעוו עטגַײװצ
 "עצ ,ןרעטצניֿפ םעד ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה רעבָא טנענָאּפָא רעשיכירג ןַײז
 םעד ןזַײװנָא לָאז רעכלעוו ,ןרעטש ַא ןָא -- ,םורַא זדנוא טלגניר סָאװ ,םי ןטעשוב
 זיא סע זַא ,ןַײזטסואוַאב םעד ןָא ,ןעווערעק וצ ךיז טָאה ףיש ןַײז סָאװ געוו
 טָאה ןַײזטסואווַאבמוא רעטלֿפײװצרַאֿפ רעד .ןעמוקוצנָא גערב ַא ָאד ואוו-ץעגרע
 םעד ןייגרעד וצ הקושּת יד רעבָא ,וויטָאמ רעקירעיורט ַא יוװ ,ךירג םעד טײלגַאב
 רעדמערֿפ רעד טָאה ,יבר ןַײמ יו טקנוּפ .עבלעז יד ןעוועג ןדייב ַײב זיא תמא
 טַאהעג טשינ טָאה רע .המכח ןַײז וצ המימּת הלוע ןַא רַאֿפ ןבעל ןַײז טעמדיוועג

 טָאה .טלעוו רעד ןוֿפ סהאנד עלַא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .רעגַאב רעדנַא ןייק
 םיא ןָאק סָאװ ,ץלַא טסַאהעג טָאה ,המשנ רעד וצ טֿפַאלקשרַאֿפ ףוג ןַײז ןטלַאהעג

 רעד ןוֿפ קירטש-ןֿפַאלקש יד ןיא םיא ןעגנערבנַײרַא ןוא תונויער ענַײז ןוֿפ ןעיצּפָא
 וליֿפַא ןעוו ,ןבָאה וצ הנותח טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .המודכו בַײװ סָאד יו ,טלעוו
 ,סניֿפַאלקש ענַײז ןוֿפ ענייא ןעקנעש טלָאװעג םיא טָאה יתמר ףסוי רעכַײר רעד
 -עג טשינ טלָאװ רע יװ ,ןבעל ןוֿפ טיהעגסיוא ךיז טָאה רע .רעדניק ןבָאה לָאז רע
 -ַאבמוא ןַא ןיא ןטלַאהעג שֿפנ ןצנַאג ןַײז רָאנ ;ןַײזאמטמ ךיז טימרעד טלָאװ
 עקיבא -- תיחצנ:הלותב ,ןֿפורעג סָאד ןבָאה ייז יו ,טֿפַאשהלותב רעטקעלֿפ

 יו טכַארטַאב רע טָאה טֿפַאשנסיװ רעד ךיז ןענעמדיוו ןַײז ןוא ,טײקכעלױרֿפגנוי
 םעד טימ ,ןֿפורעג סע טָאה רע יװ רעדָא ,המכח רעד טימ ןבָאה-הנותח קילײה ַא
 ..תמא

 -רָאג רַאֿפ ןבָאה ייז ןיבר ןַײמ וצ ןעוועג ךעלנע רע ןזיא טרּפ םעד ןיא
 ,ןגעוו יד שטָאכ ןוא .תמא םעד ןענעקרעד וצ רָאנ יו ,סערעטניא ןייק טַאהעג טשינ
 יו ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז ייז ַײב ןענַײז ,תמא םעד טכוזעג ןבָאה ייז עכלעוו ךרוד
 יו ןדנובעגנעמַאזוצ עדייב ייז טָאה תמא םוצ הקושּת יד ךָאד ,ֿברעמ ןוא חרזמ
 ןיא וליֿפַא ןעוו ןוא .אתורֿבח סנרעדנַא םעד רענייא טכוזעג ןבָאה ייז .רעדירב
 ןרעוו המכח רעד ןוֿפ דייר יד זַא ,ןסעגרַאֿפ לָאמ טֿפָא יז ןבָאה חוּכיװ ןוֿפ ץיה
 .ןרעדנַא םעד ןָא סנייא ןבעל טנָאקעג טשינ ךָאד רעבָא ייז ןבָאה ,תחנב טריֿפעג
 ןוא ןענרעל ןרעדנַא ןוֿפ טװאורּפעג טָאה רענייא ןוא ,טכוזעגֿפױא ךיז ןבָאה ייז
 ,געוו ןַײז ןייגרעד

 יבר ןַײמ .ץלַא ?טנרעלעג ייז ןבָאה סָאװ ןוא טדערעג ייז ןבָאה סָאװ ןוֿפ
 סָאװ ,תועידי יד ןייגרעד וצ ןוא ןענרעל וצ ףָאזָאליֿפ ןשיכירג םעד ןוֿפ טכוזעג טָאה
 ןגעוו ,רוטַאנ רעד ןוֿפ ןצעזעג יד ןגעוו םייבר ענַײז ןוֿפ טלמַאזעגנָא טָאה רע
 יד סָאװ ,דרע רעד ףיוא ןשינעֿפעשַאב סטָאג טימ ןָאט וצ טָאה סע סָאװ ,ץלַא
 םערָאװ .םיֿבתּכ ערעייז ןיא ןבירשרַאֿפ ןוא טשרָאֿפעגסיױא ןבָאה ןֿפָאזָאליֿפ עשיכירג
 סע טסייה רעמ ץלַא -- טנרעלעג יבר רעזדנוא טָאה --- ,ןסיוו .ןעלמַאז רעמ סָאװ
 ןוא םיא ןעמ טביל רעמ ץלַא ,טָאג טנעקרעד ןעמ רעמ סָאװ ןוא .טָאג ןענעקרעד
 ױזַא יוװ ןוא ,טייקסיורג עכעלדנעמוא ןַײז טעז ןעמ לַײװ ,םיא רַאֿפ ארומ טָאה ןעמ
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 ענַײד ןוֿפ םיׂשעמ יד, !?םיׂשעמ ענַײז ךרוד טשינ ןעוו טָאג ןענעקרעד ןעמ ןָאק
 !טָאג ,םיׂשעמ ענַײד ןענַײז ליֿפ יו ןוא --- ."טייקכעלרעה ןַײד ןוֿפ ןלייצרעד טנעה
 ,ץעזעגרוטַאנ םעַײנ ַא ןוֿפ ןרָאװעג רָאװעג זיא רע ןעוו ,ןֿפורסױא רע טגעלֿפ --
 טנַאקַאב םיא טָאה ךירג רעד סָאװ ,גנונעכערסיוא רעשיטַאמעטַאמ ַא ןוֿפ רעדָא
 -יכירג רעד .ךעלקילג ךיז טליֿפעג גָאט םעד טָאה יבר ןַײמ --- ,ריא טימ טכַאמעג
 רעד ןוֿפ דוסי םעד ןייגרעד טלָאװעג ןיבר ןַײמ ןוֿפ טָאה רעדיוו ףָאזָאליֿפ רעש
 יד ןגעוו ,ןביולג ןשידַיי ןוֿפ טכַאמ יד טײטשַאב סע סָאװ ןיא ,הנומא רעשידִיי
 ןוא ןציטש ןדִיי יד סָאװ ףיוא ןוא ,לארׂשי ןוֿפ ןקיליײה ןוֿפ םיׂשעמ ןוא תווצמ

 עשיגָאל יד ןענַײז ואוו ,ןקיטכעמלַא םענעעזעגמוא םעד ןיא הנומא רעייז ןדנירגַאב
 סע זַא ,ןזַײװַאב עכעלגערֿפּפָא טשינ יד ןענַײז ס ָאוװ ןוא םויק ןַײז רַאֿפ ןריֿפסױא
 ,טלעוו יד טריֿפ סָאװ ,טנַאה ַא ןוא ,טעז סָאװ ,גיוא ןַא ָאד עקַאט זיא

 -יֿפ רעד טָאה ,ןסיוו ןוֿפ תורצוא יד ןענעֿפע עכלעוו ,רעסעלש עלַא םערָאװ
 -עגרעביא םיא ןבָאה םייבר ענַײז סָאװ ,לסילש םעד טימ ןענעֿפע טנָאקעג ףָאזָאל
 ןיא סָאד ןוא .ןסָאלשרַאֿפ קידנעטש םיא רַאֿפ ןעוועג זיא סָאלש ןייא רָאנ .ןבעג
 ןביולג ןָא ןוא ,ןביולג ןוֿפ ריט רעד ףיוא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,סָאלש רעד ןעוועג
 עצנַאג וליֿפַא ,רענייטש ענעֿפרָאװעצ ,ענלצנייא יו שרעזדנוא תועידי עלַא ןענַײז
 -- ,טנרעלעג יבר ןַײמ טָאה -- ,טשינ סע זיא ןיגב ןייק רעבָא ,ןדַאסַאֿפ-טנעוו
 ענלצנייא יד סיוא ןינב ַא טיוב ןביולג רעד טשרע ."ןירעד ןעניואוו טשינ טסנָאק וד;
 ןעוו ,רעסעלש ןביז ףיוא ךירג ןרָאֿפ ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג זיא הנומא יד .רענייטש
 ךרוה תמא םעד וצ הקושּת רעייז ךרוד ןעגנַאגרעד ןענַײז םימכח ערעייז וליֿפַא

 וצ ןױיֿפ סָאװ ,ןריט יד וצ זיב ,ייז ןיא זיא סָאװ ,לעממ 'הלא קלח ןוֿפ לייט םעד
 ,ןעמוקעגנַײרַא טשינ לָאמ ןייק קינייוװעניא ךָאד ייז ןענַײז --- ,טייקכעלטעג רעד
 ןָאק ,םירדח-ירדח עטסקינייװעניא יד וצ טריֿפ סָאװ ,לריט עטצעל סָאד לַײװ
 רעד רָאנ יוװ ,ןענעֿפעֿפױא טשינ טייקטלייוורעדסיוא ןייק ,הקושּת ןייק ,המכח ןייק
 טָאה רע ןעוו ,ןסיוו ןייק טשינ טָאה סָאװ ,םדו-רׂשב רעטסָארּפ ַא .ןביולג רעזיולב
 יבר ןַײמ טָאה --- ,םירדח"ירדח יד ןיא ןעמוקנַײרַא ָאי רע ןָאק ,ןביולג םעד רעבָא
 ױזַא המכח טלמַאזעגנָא טָאה רעכלעוו ,ףָאזָאליֿפ רעטסערג רעד ןוא -- טנרעלעג
 יד ןיא רע ןָאק ,הנומא יד טשינ רעבָא טָאה רע ןעוו ,םי ןיא ןרעסַאװ יד יו ליֿפ
 .ןעמוקנַײרַא טשינ םירדח-ירדח

 זיא ענַײז טייקסיורג יד רָאנ .ןסיורד ןיא ןענַאטשעג זיא הףָאזָאליֿפ רעד ןוא
 סע ןסייו ערעדנַא) ןסיורד ןיא טייטש רע זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג
 ױזַא ,קרַאטש רעייז ןעוועג זיא קינייװעניא ןעמוקוצנַײרַא הקוׂשּת ןַײז ןוא ,(טשינ
 יד ףיוא טנָאזעג וליֿפַא סע זיא ,"'הב הקשח ישֿפנוא :ןבירשעג טייטש סע יו
 יד ןוֿפ רעד זַא ,טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא יו ױזַא --- ,םלועה-תומוא
 הקושת ןַײז ןוא ,לודג ןהּכ ַא ןוֿפ רעסערג זיא ,טָאג טשרָאֿפ סָאװ ,םלועה-תומוא

 ,הניכש רעד ןוֿפ ןעלגילֿפ יד רעטנוא ןעגנערברעד םיא ןָאק
 יד טליֿפרעד רע טָאה ,המשנ ןַײז ןוֿפ ץוצינ םעד ןעזעג טָאה ןומידקנ יבר ןַײמ

 .ןעוועג ֿברקמ רעבירעד םיא טָאה רע ןוא ,תמא םעד ןייגרעד וצ ריא ןיא הקושּת
 ןוֿפ לייט ַא זיא שטנעמ ַא ןוֿפ המשנ עדעי זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעזדנוא םערָאװ
 ןכעלטעג םוצ ךיז ןַײז וצ ֿברקתמ לגוסמ זיא המשנ עדעי ןוא טייקכעלטעג רעד
 טשינ טָאה ןוא יניס גרַאב םַײב ןענַאטשעג טשינ זיא יז וליֿפַא ןעוו ןוא .רעטָאֿפ
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 ןֹדִיי יד ןוֿפ תומשנ יד יוװ ױזַא ,םימש-תוכלמ ןוֿפ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמונעג
 ןכַאמוצכרודַא ,ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,ץוצינ ןכעלטעג םעד ךרוד יואר רעבָא יז זיא
 רעד ךרוד טכַאמעגכרוד טָאה המשנ עשידִיי יד סָאװ ,תוגרדמ עלַא ןיילַא ךיז ןוֿפ
 ןוא חוּכ ןכעלריטַאנ םעד ךיז ןיא ןליֿפרעד וצ ,תורוד ערעזדנוא ןוֿפ טייק רעגנַאל

 טייטש ןוא ןייר יז זיא לָאמטסנעד .רוקמ ריא וצ ןרעטנענרעד ךיז גנורּפש ןייא טימ
 -עג זיא יז לַײװ ,רעכעה ךָאנ ןוא ,המשנ עשידִיי יד יו הגרדמ רעבלעז רעד ףיוא
 יד ןוא ,ןליו םענעגייא ריא ןוא חוּכ םענעגייא ריא טימ הגדדמ רעד וצ ןעמוק

 ןבָאה עכלעוו ,םימכח:ידימלּת עלַא ןוא םיאיֿבנ עלַא ןוא תוֿבא עלַא ןוֿפ תומשנ
 טדער רעוו ןוא .ריא ןיא ךיוא ןענַײז ,תומשנ ערעזדנוא ןביוהרעד ןוא טרעטַײלעג
 ,רוקמ ריא וצ ןעמוקוצוצ לגוסמ יאדווַא יז זיא ,םכח ַא ןוֿפ זיא המשנ יד ןעוו ,ךָאנ

 ,ךיז טָאה עכלעוו ,םכח ןוֿפ המשנ רעד ןֿפלעה טלָאװעג טָאה ןומידקנ יבר רעד ןוא

 דניז ןוֿפ ןרינש יד ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב וצ ,שינרעטצניֿפ ריא ןיא טגָאלּפעג ,ךעבענ
 םיא םעד ךרוד טָאה רע ןוא .ןדנובעג ןטלַאהעג יז ןבָאה עכלעוו ,הרז-הדוֿבע ןוא
 יװ ,םיניד ןוא תורמוח טימ םיא ןקָארשעגּפָא טשינ ןוא ךיז ןוֿפ ןסױטשעגּפָא טשינ
 -תוכלמ ןוֿפ לוע םעד ןכַאמ רעווש ןגעלֿפ סָאװ ,ןָאטעג ןבָאה יאמש ןוֿפ םידימלת יד
 ,םירג טימ ןַײז גהונ ךיז ןגעלֿפ ללה ןוֿפ םידימלּת יד יוװ רָאנ ,םימש

 טריֿפעג טָאה יבר ןַײמ ןעוו ,ןַײז וצ ַײברעד ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ טֿפָא

 ךיא ןיב לָאמ ןייא רָאנ .םיניד עכעלטלעוו רעביא םכח ןשיכירג םעד טימ םיחוּכיװ
 תויחצנ יד רעביא םכח ןדמערֿפ םעד ןוא ןיבר ןשיווצ חוּכיװ ַא ןוֿפ תודע ןַא ןעוועג
 ןוֿפ טייקיבייא רעד ןוֿפ ןטלַאהעג ןבָאה ייז ךיוא ,ָאי .המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ
 רעד ךרוד טשינ הגרדמ רעד וצ ןייגרעד טלָאװעג ןבָאה ייז רָאנ ,המשנ רעד
 רַאֿפ ,סָאװ ,תורֿבס ַײברעד טדנעװעגנָא ןבָאה ייז ןוא ,לכׂש-יּפ-לע רָאנ ,הנומא
 -שטנעמ רעד םערָאװ ,תורֿבס ערעדנַא טימ ןגערֿפּפָא יז ןעמ ןָאק ,ןעמונעג ךיז
 -נוא ןוֿפ הגׂשה רעד טימ יװ טקנוּפ ןוא .ןשטַײטסיױא ליֿפ ךיז טזָאל ןושל רעכעל

 ךיוא רעבָא יז ןָאק ױזַא ,המשנ רעד ןוֿפ םויק םעד ןַײז-ֿבייחמ ןעמ ןָאק לכׂש רעזד
 ,טרעקרַאֿפ ,הלילח ,ןַײז -ֿבייחמ

 םעד רַאֿפ רעסעב זיא סָאװ ,םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה ךערּפשעג רעד
 ןוא המהב רעד רעביא ןנעגעג םיא טָאה טָאג סָאװ ,הריחב יד יצ ,ןשטעמ
 ןוֿפ טייקדנילב יד ,הלילח .רעדָא ,םיא ןעניֿפעג וצ ןוא ןכוז וצ היח רעד רעביא
 :טהנעטעג טָאה ףָאזָאליֿפ רעד .המהב רעד

 ,המהב יד יוװ שרעדנַא עקַאט ןענַײז רימ זַא ,טשינ זַײװַאב ןייק ןבָאה רימ ---
 ןצלָאטש םעד וצ ןקיטכערַאב זדנוא לָאז סָאװ ,טנַאה רעד ןיא טשינרָאג ןבָאה רימ
 ןוֿפ ןעקנַאשַאב זיא םערָאװ רעדעי ןוא היח עדעי ?טקעלעטניא רעזדנוא .ריֿפסיױא
 וצ רעטַײװ ךיז ןוא הנויח ךיז ןֿפַאשוצנַײא לטרָאֿפ ַא ןוא לטימ ַא טימ רוטַאנ רעד
 רעמ לסיב ַא טימ ןרָאװעג ןעקנַאשַאב רימ ןעגַײז ,ןייצ ןוא לגענ טָאטשנָא .ןרעמ
 טגיזַאב רימ ןבָאה לטימ םעד טָא טימ ןוא ,לכׂש סע ןֿפור רימ סָאװ ,טייקערטיכ
 סע עכלעוו וצ ,םערעוו רימ ןענַײז ןתמא רעד ןיא רעבָא .תויח ערעקרַאטש יד
 "עג ןוֿפ ןֿפרָאװעג ,געטיקֿפס ןרָאװעג טליײײטעגסיוא טנַאה רעגרַאק ַא טימ זיא
 .ןעגנולכיורטש טימ לוֿפ ,זדלעֿפ ַא ףיוא ,רעכַײב סרעטומ ערעזדנוא ןוֿפ ,ןָא ןריוב
 רערעקרַאטש רעד ואוו ,בורג-ןעגנַאלש א ןיא ןרָאװעג ןֿפרָאװעג רימ ןענַײז עלַא
 ַא זיא ,רערעכַאװש רעד ַײס ,רערעקרַאטש רעד ַײס ןוא .ןרעכַאװש םעד טסערֿפ
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 יד רעטנוא ןרעװ וצ ןבירעצ לימ רעד ןוֿפ ךָאל רעד ןיא טלַאֿפ סָאװ ,לדנרעק

 ,םירעוו יד ןוֿפ רעסעב ןענַײז רימ זַא ,זַײװַאב רעד זיא ואוו ,רענייטשלימ עבלעז

 ?רבג םילאד לּכ ןוֿפ ץעזעג טָאד טשרעה זדנוא ַײב ךיוא ביוא

 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יבר רעזדנוא רעבָא

 טנעקרעד ףַאשַאב םעד ךרוד .רעֿפעשַאב ןוֿפ טייקסיורג יד טעז ןוא טמוק --

 "עג שטנעמ םעד רע טָאה םערָאװ ַא -- ,ןבױהעגנָא יבר ןַײמ טָאה --- ,םיא ןעמ

 ,םערעוו יװ רעמ טשינ ןענַײז רימ ביוא ,ןַײז רע ליוו ךאלמ ַא יו רעמ ןוא טכַאמ

 ?ןכוז וצ םיא טשרָאד םעד ןוא גנַאלרַאֿפ םעד ןֿפרָאװעג זדנוא ןיא רע טָאה סָאװרַאֿפ

 רימ ,טשינ ךיז רימ ןענעגינגַאב יאמלה ?ןעניֿפעג וצ םיא ?ןעקנעב וצ םיא ךָאנ

 לָאמטסנעד ןטלָאװ רימ .היח יד ןוא המהב יד יוװ לרוג ןבלעז םעד טימ ,ןשטנעמ

 ןטלָאװ רימ .היח עדעי יװ טוג רַאֿפ ןעמונעגנָא לרוג רעזדנוא טייהרעדנילב

 ,הנויח רעזדנוא רַאֿפ ןֿפרַאדַאב רימ סָאװ ,שיײלֿפ עלעטיב סָאד טסול טימ ןסערֿפעג

 .ןרעקרַאטש ןרַאֿפ זַײּפש יד ןרָאװעג תומוערת ןָא ןוא גָאלק ןָא ןטלָאװ דימ ןוא

 ?ןקע ריֿפ יד רעביא טניוו ןוֿפ טיײרּפשעצ טרעװ רע זַא ,ביוטש רעד ןעד טסייוו יצ

 וצ ריא טקיש טָאג סָאװ ,זָארג עלעסיב םעד טימ המהב עדעי ךיז טײרֿפ סע

 טָאה סָאװרַאֿפ .ןַײרַא ?ליומ ןיא םיא טלַאֿפ סָאװ ,טקעזניא םעד טימ --- םערָאװ רעד

 .טָאג ָאד ןיוש זיא טָאג ךָאנ טשרָאד םעד ןיא ?ייז יו ןֿפַאשַאב טשינ זדנוא רע

 ,טנעה ערעייז ןוֿפ קרעװ ,ןצעג ךיז ןכַאמ סָאװ ,םלועה-תומוא יד טעז ןוא טמוק

 ךָאנ ןעקנעב ייז ,טָאג ןכוז ייז לַײוװ ?סָאד ייז ןעוט סָאװרַאֿפ .ייז וצ ךיז ןקוב ןוא

 ערעייז .רעֿפעשַאב ןקידעבעל ןקיצנייא טעד ייז ןעניד הרז-הדוֿבע רעייז ךרוד .םיא

 רעצרעה ערעייז רעבָא ,ןגעװ עטכעלש ןיא ןכוז ייז ,דנילב עקַאט ןענַײז ןגיוא

 ,טשרָאד רעד ָאד זיא סע זַא ןוא .םיא ךָאנ ךָאד ןטשרָאד ייז .טָאג ךָאנ ךָאד ןעקנעב

 סָאד .ןעוועג טשינ טשרָאד ןייק טלָאװ קנַאדטעג ןָא .קנַארטעג רעד ָאד ךיוא זיא

 םעד ,ןשטנעמ םעד טימ ןָאטעג טָאה לארׂשי ןוֿפ טָאג רעד סָאװ ,דסח רעד זיא

 ,הריציה-ריחב

 םעד רַאֿפ קידלוש קנַאד ַא רעטעג יד ןענַײז רימ ביוא ,טשינ ןסייוו רימ ---

 ןייק טשינרָאג סע זיא רשֿפא .זדנוא ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ןבָאה ייז סָאװ ,טשרָאד

 סעמעוו ,טשינ ךָאנ ןסייוו רימ .העד ַא רָאנ ,זדנוא טימ ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,דסח

 וצ לכש טימ ןעקנָאשַאב זיא רע סָאװ ,סנשטנעמ םעד -- ,רעסעב זיא סע לרוג

 זיא לֹכׂש רעכעלשטנעמ רעד .סהמהב רעד עקַאט רעדָא ,ןשרָאֿפ וצ ןוא ןריזילַאנַא

 רשֿפא ןוא ,זדנוא ןיא ןכַאװשּפָא םיא ןֿפרַאדַאב רימ ןוא ,הלעמ ַא יו ןורסח ַא רעמ

 זַא ,לכׂש רעד זדנוא טצונ סָאװ .המהב רעד ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןעמוקוצ עקַאט

 -גיײא ןענַײז רימ רעכלעוו ןיא ,טנַאװ יד ןרַאּפשכרודַא טשינ םיא טיט ןענָאק רימ

 -ףוס ןעמ ןָאק תמא םעד ,ןיינ ,המהב ערעדנַא עדעי יװ ,גניר ַא ןיא יוװ ןסָאלשעג

 ,ןייגרעד טשינ לָאמ ןייק ףוסדלּכ

 -עג יבר רעזדנוא טָאה -- ?תמא םעד ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ,טָאג ןָא --

 ,.טגערֿפ

 טשינ ,ןייֵלַא םיא רַאֿפ ןכוז םיא לָאז ןעמ זַא ,טרעװ טשינ תמא רעד זיא --

 ?ייז ןגעק רעדָא רעטעג יד וצ ןריֿפוצ זדנוא טעװ רע ביוא ,ףיורעד ןקוק וצ

 תמא רעד .ןתמא ךס ַא ָאד ןענַײז םיא ןָא .תמא ןייק ָאטשינ זיא טָאג ןָא ---

 ,טָאג יו ,רענייא זיא
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 ,ןצונַאב רימ סָאװ ,לכׂש רעזדנוא טיול ,ןַײז לחומ רימ טעװ ריא רעבָא --
 ןבַײרט סע סָאװ ,יד יוװ יירענידנצעג ערעגרע ןַא זיא סָאד זַא ,סיוא זדנוא טמוק
 סעמעוו ןיא ,סיוא ןעעז ןצעג ערעייז יו ןסייוו ,ןטסקיצניװ םוצ ,ענעי .ןרָאברַאב יד

 .תמא ןטצענערגַאב רעייז ןבָאה ייז --- ,םיׂשעמ עדליוו ערעייז סיוא ןריֿפ יז ןעמָאנ
 סָאד .טָאה רע םרָאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ,זיא טָאג רעַײא רע ,טשינ טסייוו רעבָא ריא
 .שינרעטצניֿפ רעד ןיא יירשעג ַא זיא סע ,תמא ןקיצנייא םעד ןעניד ןייק טשינ זיא
 רעַײא טרעה סָאװ ,רעװו ןַארַאֿפ ןטרָאד זיא סע ביוא ,טשינ וליֿפַא ךָאד טסייוו ריא
 | .ףור

 רימ ןוא .ןַײרַא טייקכעלדנעמוא רעד ןיא רָאנ ,שינרעטצניֿפ רעד ןיא טשינ --
 ,טעז סָאװ ,גיוא ןַא ,טרעה סָאװ ,רעיוא ןַא ָאד זיא טרָאד זַא ,ןביולג

 ,גנונעקרענָא עדנילב ךָאד זיא סָאד רעבָא --

 .עביל עדנילב רָאנ ,גנונעקרענָא עדנילב רָאנ טשינ ,ָאי --
 סָאװ טשינ טסייו ריא סָאװ .סָאד ןבָאה ביל ריא טנָאק ױזַא יו רעבָא --

 ?זיא סע

 שטָאכ ;רימ ןביל תודימ ענַײז ןוא .תודימ ענַײז טיול םיא ןענעקרעד רימ --
 רעזדנוא ןיא ןלעטשרָאֿפ טשינ ךיז ןענָאק רימ ןוא ,זיא רע רעוו ,טשינ ןסייוו רימ
 טשינ טרעוו םיא וצ עביל רעזדנוא ,ןטלַאהרעד םיא ןָאק סָאװ ,םרָאֿפ ןייק הֿבשחמ
 יו ,טציזַאב טייקכעלטעג יד עכלעוו ,הלעמ רענעי רעדָא רעד ךרוד ןֿפורעגסױרַא
 ,קידמיאנּת'ןָא ,טגנידַאבמוא זיא םיא וצ עביל רעזדנוא .ךַײא ַײב לַאֿפ רעד זיא סע
 יװ ,ךעלדנעמוא זיא יז לַײװ ,עביל עקידתמא יד ,עקיצנייא יד יז זיא םעד ךרוד
 .ףוס-ןיא רעד

 ןוֿפ טשינ ןוא טָארקלױמ ַא ןוֿפ גנורערַאֿפ-רעטעג ַא ךָאד זיא סָאד רעבָא --
 ,ןילש עקיטכיל יד ןעזעג טשינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,טָארקלױמ ַא ןוֿפ ;ןשטנעמ ןייק
 ,טלעוו עצנַאג יד םיא רַאֿפ זיא ,ךיז טערָאנ רע ןכלעוו ןיא ,לַאנַאק-דרע רעד ןוא
 ,זדנוא רעבָא ,ןַײזטסואווַאב ןָא ןוא ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ טָאג רעַײא ריא טכוז ױזַא
 ןלַארטש עכעלרעה יד ןעז וצ טכיל םעד טימ ןעקנָאשַאב רעטעג יד ןבָאה ,ןשטנעמ
 יד ןעמולב יד ןוא ןרעטש יד ,דרע רעד ןוֿפ ןברַאֿפ עכַײר יד ,ןוז רעד ןוֿפ
 לּפַא גיוא רעזודנוא סָאװ ,ןרילָאק ללש ןצנַאג םעד ,רעדלעֿפ יד ןוא סנקלָאװ
 -עג יד סָאװ ,ןשטנעמ ,רימ .טָאג רעַײא ריא טגָאזרַאֿפ סָאד ןוא --- ,ףיוא טמענ
 טימ ךיז ןעײרֿפ רימ סָאװ ,עיניל רַאֿפ ליֿפעג םעד טימ ןעקנָאשַאב זדנוא ןבָאה רעט
 ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,רימ ;םעטיר ןוא ץנַאט ןוֿפ ,רעטיצ ןוֿפ ,גנוגעווַאב ןוֿפ ןסנַאוינ עלַא

 טימ ךיז ןעײרֿפ רימ סָאװ ,טײקצנַאג רעשינָאמרַאה ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןוא שוח םעד
 סָאװ ,רימ ;רעּפרעק ןטעקַאנ ַא ףיוא ןָא ןֿפרַאװ ןדלַאֿפ-ןלעװ יד סָאװ ,גנַאזעג םעד

 רעד טימ ןעקנָאשַאב זדנוא ןבָאה רעטעג יד סָאװ ,רימ ;ןעמרָאֿפ ןצעזטסעֿפ ןענָאק
 רעטעג יד טימ ןוא ,סָאַאכ ןיא גנונעדרָא ןעגנערבנַײרַא ןוֿפ הלוגס רעטסכעה

 סָאד ןסיג ןוא ןלייט עכעלגעװַאב ןיא עינָאמרַאה ןַײרַא רימ ןעגנערב ךַײלגוצ
 רעזדנוא ןיא ,טסניד רעזדנוא ןיא ןגָאזּפָא ךיז רימ ןלָאז --- ,טײקצנַאג ןייא ןיא סיוא
 סָאװ ,ןטובירטַא עלַא יד ןוֿפ רעטעג יד וצ גנַאזעג רעזדנוא ןיא ,גנוכעלרעהרַאֿפ
 יד טימ רעטעג ערעזדנוא ןעניד רימ ?ייז טימ ןעקנָאשַאב זדנוא ןבָאה רעטעג יד

 ערעזדנוא טימ ,ייז טימ ןעקנָאשַאב זדנוא ןבָאה רעטעג יד סָאװ ,תולעמ עטסכעה
 שטנעמ רעד סָאװ ,ןטסכעה ןוא ןטסלדייא םעד טימ ,םישוח ,ןליֿפעג ,ןרעיוא ,ןגיוא
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 ַא זיא טסניד-רעטעג רעַײא .ריא יו טשינ .טסנוק רעזדנוא טימ --- ,טגָאמרַאֿפ
 !םערעוו-דרע ערעדנַא ןוא טערקליומ ןוֿפ טסניד-רעטעג

 ןריױלרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק טָאה סָאװ ,םינּפ ןַײז .ןגיוושעג לַײװ א טָאה יבר ןַײמ
 -יורט ןֹוא ןרָאװעג רעטצניֿפ זיא ,החונמ רעקידתחנ רעד ןוֿפ ןעזנָא ןקיטכיל םעד
 -עגסיוא ּפָאק ןסיורג ,םענייש ןַײז טָאה רע .עדנוקעס ןייא ףיוא רָאנ רעבָא ,קירע
 ץנַאלג ַא ןבָאה ןגיוא עלעקנוט ,עטכַײֿפ ענַײז ןוֿפ ןעלסַײװ יד ,ןקלַאב םוצ ןגיוב
 ;ןַײרַא דרָאב רעטכידעג ןַײז ןיא לכיימש ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,ןבעגעג

 סָאװ ,ןטובירטַא יד טיול טייקכעלטעג ןַײז טניד זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי --
 יד ןיא טײטשַאב טייקכעלטעג ןוֿפ ףירגַאב רעַײא ,טייקכעלטעג ןַײז וצ טבַײרש רע
 -עדיא יד ךרוד ריא ןעניד וצ ךיז טימַאב ריא ןוא תולעמ עכעלשטנעמ עלַאעדיא
 וצ ןבַײרש רימ .עינָאמרַאה ,הרוֿבג ,טייקנייש ךרוד ,תולעמ עכעלשטנעמ עלַא

 -מוא ;ןטובירטַא עשילמיה רָאנ ,עכעלשטנעמ ןייק טשינ טייקכעלטעג רעזדנוא
 -רַאֿפ רעזדנוא ןָאק םעד בילוצ .טײקנברָאדרַאֿפמוא ,טײקכעלטַײצמוא ,טייקכעלדנע
 זיא סָאװ ,הלעמ ןייק ןַײז טשינ טָאג ןקידעבעל םוצ טסניד רעזדנוא ,גנוכעלרעה
 ,לייט םעד זדנוא ןיא סיוא ןכוז רימ ,ךעלרעדנערַאֿפ ןוא ךעלדנע ,שידרע ,ךעלטַײצ
 ,זדנוא ןיא טייקכעלטעג רעד ןוֿפ לייט ַא זיא סָאװ ,ךעלשטנעמ טשינ זיא סָאװ

 ,טשינ ןסייוו רימ .טייקכעלטעג רעד רימ ןעניד םעד ךרוד ןוא ,תומשנ ערעזדנוא
 ,טגָאמרַאֿפ יז רילָאק ַא רַאֿפ סָאװ .המשנ יד טציזַאב סע סעיניל ַא רַאֿפ סָאװ
 רעּפרעק ריא ןעגנוגעװַאב א רַאֿפ סָאװ ,טֿפרַאװ דיילק ריא ןדלַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ
 -המשנ יד ךרוד .טָאג רעזדנוא וצ רימ ןדער ןושל-המשנ םעד ךרוד ןוא .טכַאמ
 -גוא רימ ןכעלרעהרַאֿפ ליֿפעג-המשנ םעד ךרוד ןוא טָאג רעזדנוא רימ ןעעז ןגיוא
 לייט ַא זיא ףירגַאב רעד לַײװ ,ךעלטעג זיא טָאג ןגעוו ףירגַאב רעזדנוא .טָאג רעזד
 ,טלעװ רעד ןוֿפ טייקנייש רעד רַאֿפ ןגיוא שרעזדנוא ןכַאמרַאֿפ רימ ,ָאי .םיא ןוֿפ
 -נוא ןסילשרַאֿפ רימ .למיה ןוֿפ טייקנייש עקיבייא יד ןעזרעד ןלָאז רימ ידּכ
 ןלָאז רימ ידּכ ,טלעו רעד ןוֿפ טײקצנַאג רעשינָאמרַאה רעד רַאֿפ םישוח ערעזד
 ,טלעוו רענעי ןוֿפ תומלש עקיבייא יד ןליֿפרעד

 ןוֿפ הלוגס יד טציזַאב ןיילַא ריא רָאנ זַא ,ןַײא ךיז ריא טדער סָאװ רעבָא --
 ןָאק המשנ יד רעבָא ,המשנ רעד ןוֿפ טייקיבייא רעד ןיא ןביולג רימ ךיוא ?המשנ
 ןָאק המשנ יד .ףוס-ןיא ןטסואווַאבמוא ןַא ןוֿפ ָאכע רעליוה ,רעטסוּפ ַא ןַײז טשינ
 ,עביל ,הרוֿבג ,טייקנביוהרעד ,טייקנייש םוכס ןצנַאג םעד ןוֿפ לּכה-ךס ַא ןַײז רָאנ
 ןיא ןכעלרעהרַאֿפ רימ סָאװ ,ןלַאעדיא עלַא יד ןוֿפ ,טרָאװ ןייא טימ ,טֿפַאשדנַײרֿפ
 ,ייז ןטּפשמ רימ .תולעמ יד ןגעוו רימ רעכלעוו ףיוא ,לָאשגָאװ יד זיא יז .ןשטנעמ
 .המשנ רעזדנוא ךרוד ןליֿפרעד רימ סָאװ ,טיײקצנַאג רעשינָאמרַאה רעד טול
 ןוא קיביײא זיא ,ןליֿפעג ערעזדנוא טריסנַאלַאב עכלעוו ,טײקצנַאג עשינָאמרַאה יד

 .זדנוא ןיא עלַאעדיא סָאד ,תומלש יד זיא יז לַײװ ,ךעלגנעגרַאֿפמוא
 ,טביולג ןעמ ןעוו ,תומלש ןוֿפ רש ַא ָאד זיא סע זַא ,טביולג ןעמ ןעוו ,ָאי --

 ןעמ ןָאק ,סױרַא טלעווק תומלש יד ןכלעוו ןוֿפ ,לַאוק ַא ָאד ואוו-ץעגרע זיא סע זַא
 רעד ָאד זיא סע זַא ,ןיימ ךיא ןעוו .המשנ רעד ןוֿפ תומלש רעד ןיא ןביולג ךיוא
 סָאװ ,םיא ןוֿפ לייט ַא זיא סָאװ ,רימ ןיא ץוצינ םעד ןיא ןביולג ךיא ןָאק ,ֿבוטרולוּכ
 ואווץעגרע זיא סע זַא ,טשינ ביולג ךיא רעכָא ןעוו .טֿפַאשנגײא ןַײז טציזַאב
 -ּפָא-טשינ רעד ,רעקיבייא רעד ,רעקיצנייא רעד זיא סָאװ ,טקנוּפלטימ ַא ןַארַאֿפ
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 ןַײמ ןוא ,ֿבוט-ולוּכ ךיז ןיא ללוּכ זיא סָאװ ,חוּכ רעקיצנייא רעד ,תמא רעכעלגערֿפ
 ןענַאװ ןוֿפ זיא --- ,םיא ןוֿפ תוחוּכ עריא טּפעש יז ןוא םיא ןיא ןדנובעגנָא זיא המשנ
 ךיז לָאז ךיא סָאװ ,רעקיטכיר רעד עקַאט זיא המשנ ןַײמ ןוֿפ חוּכ רעד זַא ,ךיא סייוו
 טציזַאב המשנ ןַײמ זַא ,ןעמעננָא לָאז ךיא וליֿפַא ןעוו ?תושר ןַײז ןיא ןבעגרעביא
 סָאד עקַאט זיא טײקצנַאג עשינָאמרַאה ריא זַא ,ןגָאז רימ ןָאק רעוו זיא ,עינָאמרַאה
 ?תומלש יד עקַאט זיא ,טציזַאב יז סָאװ ,סָאד זַא ,ןגלָאֿפוצכָאנ בָאה ךיא סָאװ ,עטוג
 ןעמ ףרַאדַאב יז טשינ ןוא טכער טָאה יז טשינ ןוא ,טרעקרַאֿפ רָאג סע זיא רעמָאט
 -ַאב ייז ךָאנ ןוא ,סטוג רעזדנוא ןליוו סָאװ ,רעּפרעק ןוֿפ תוואּת יד רָאנ ,ןכרָאה
 ןטּפשמ ןענָאק לָאז ןעמ סָאװ ,ןיידו ןיד ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ?ןײגכָאנ ןעמ ףרַאד
 !ייז ךָאנ

 ענַײז ןוֿפ ןוא ּפָאק םענעקנוזעג ןַײז ןביױהוצֿפױא טימעג ךיז טָאה םכח רעד
 רע ןכלעוו טימ :עלעכיימש עקידנסיװלַא ,עטוג סָאד טנַײשעגסױרַא טָאה ןגיוא
 טָאה רעכלעוו ,ןיבר ןֿפױא טקוקעג טָאה רע .רענגעק ענַײז עלַא טקיטֿפנַאזַאב טָאה
 טקוק ןעמ יוװ ,קילב ןקידתונמחר ַא טימ ,דייר ענַײז ןיא טכָאקעצ ןוא טציהעצ ךיז
 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,רעדניק ףיוא

 ןיא ,טכַאנ רערעטצניֿפ רעד ןיא .זדנוא וצ גרַאק ןעוועג ןענַײז רעטעג יד --
 ןעגנָאהעגנָא ענרעטמַאל ןייא רָאנ ייז ןבָאה ,טקישעגנַײרַא זדנוא ןבָאה ייז רעכלעוו
 םעד ןוֿפ ףליה רעד טימ .לכׂש רעד ,זיא סָאד ןוא -- ,רעזדלעה ערעזדנוא ףיוא
 לכׂש רעד .סנקלָאװ ערעזדנוא ןוֿפ חטש םעניילק ַא ןבױהעגֿפױא רימ ןבָאה טכיל

 לבׂש רעזדנוא יו רעטַײװ ןַאּפש ַא רעבָא ,טירט עטסטנעָאנ ערעזדנוא רָאנ טכַײלַאב
 -ֿפוסיזָא רעד טָא ןיא ןַײרַא טגנירּפש ריא ,יבר .רעטצניֿפ רעדיוו זיא ,ןַײרַא טגנירד
 ערעזדנוא רַאֿפ טכַאמרַאֿפ זיא עכלעוו ,שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ שינעטכידעג רעקיד
 ;טגָאז ריא ןוא טרָאד ןוֿפ סיױרַא ריא טמוק ךָאנרעד ,טנעװ עצרַאװש טימ ןגיוא
 טכיל ןַײמ ןוֿפ ןלַארטש יד ."גָאט רעקיבייא זיא טכַאנ רעד ןוֿפ דנע רעד ַײב;,
 זיא סע סָאװ ,ןסיוו ךיא ןָאק ױזַא יו .טָארט ןטסטנעָאנ ןַײמ יב ןשָאלעגסיוא ןרעוו

 ןעז טשינ יז ןָאק ךיא זַא ,ןעוועג טשינ טרָאד ןיב ךיא זַא ,טכַאנ רעד ןיא טרָאד
 סָאװ ,יד ץוחַא ,שוח רעדנַא ןַא טימ יז ןליֿפרעד רעדָא ,ןגיוא ענעגייא ענַײמ טימ
 ?ןעגנורַאֿפרעד ןעניוועג וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רעטעג יד ןוֿפ רימ ןענַײז

 ,חֹוּכ ןייא טימ רָאנ ןעמ ןָאק ןעגנירּפשכרודַא טנַאװ רערעטצניֿפ רעד ךרוד --
 ;טגָאז לארׂשי ןוֿפ רעגניז רעד יו ױזַא .הנומא רעד ןוֿפ חוּכ רעד ,זיא סָאד ןוא --
 | ."היחי ותנומאב קידצ,

 הלוגס רעכלעוו ךרוד ?יז ןעמ טניֿפעג ואוו ?יבר ,הנומא זיא סָאװ רעבָא --
 ?הנומא רעד ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןעמ טכיירגרעד

 "רעד טָאג וצ הקושּת ךרוד .ןיילַא הנומא יד זיא הנומא רעד וצ געוו רעד ---
 ,םיא ךָאנ טקנעב .םיא ןכוז סָאװ ,עלַא רַאֿפ ךיז טקעלּפטנַא רע .טָאג ןעמ טליֿפ
 ,ןליֿפרעד םיא טעװ ריא ןוא --- םיא ךָאנ טשרָאד

 דרע רעד וצ ּפָאק ןַײז ןעקנוזעג רעדיוו טָאה רע .ןרָאװעג ליטש זיא םכח רעד
 ןַײז ןוא טכַאמרַאֿפ ןעזעגסיוא ןבָאה ןגיוא ענַײז .ןגיײוװש ןיא ןציז ןבילבעג זיא ןוא
 ןוֿפ םטיר ןקיצנייא:ןייא ןיא טּפַאכרַאֿפ ןוא ןסָאלשעגּפָא ןעוועג זיא ףוג רעצנַאג
 לַײװ רעגנַאל ַא ךָאנ .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןצנַאג ןיא קעװַא טלָאװ רע יו ,החונמ
 -עווש רענעעזעג-טשינ רעד רעטנוא ןוֿפ ּפָאק ןַײז ןבױהעגֿפױא גנילצולּפ רע טָאה
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 ןקידנענַײש ןסיורג ןַײז רעטנוא ןוֿפ ןוא .ןקַאנ ןַײז טקירדעג טָאה סָאװ .טנַאה רער

 יז ןבָאה לָאמ סָאד .ןיבר ןַײמ ןוֿפ םינּפ ןֿפױא טורעג ןגיוא ענַײז ןבָאה ןרעטש

 -סיוא-תונמחר ,רעקידלוטב רעד ןוא ,קילב ןקידנסיװלַא םעד ןרױלרַאֿפ טָאהעג

 ןענַײז לָאמ סָאד .ןּפיל עניד ענַײז ןוֿפ ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא לכיימש רעקידנקירד

 ןבָאה ןעלּפַאצרַאװש ערעייז ןוא ,ןעוועג טסנרע ,ןעוועג ןֿפָא טיירב ןגיוא ענַײז

 ףיוא טקוקעג גנַאל טָאה רע .םי-רעסַאװ ןקידנלַארטש-טכַײֿפ ַא ןוֿפ טלקניֿפעגסיױרַא

 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןוא גנונעֿפָאה ןוא רעצ ןוֿפ קורדסיוא ןַא טימ ןיבר ןַײמ

 ,סיוומוא ןיא תמא רעד ךיז טלַאהַאב רשֿפא ?געוו רעד סָאד זיא רשֿפא --

 ריא יוװ --- ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא גנורּפש ַא ךרוד רָאנ םיא ןעמ ןָאק ןייגרעד ןוא

 ןיבר סע טוט

 .ןַײרַא גָאט ןקיבייא ןיא רָאנ ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא טשינ

 טימ חוּכיוו םעד טריֿפעגנָא טָאװ יבר ןַײמ סָאװ ,טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד

 טרָאװ ןייק טימ טָאה רע .ןגיוושעג יתמר ףסוי דיגנ רעד טָאה ,הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ

 עקידנטכַײל ,עצרַאװש ,עקיאורמוא ענַײז רָאנ .ךערּפשעג רעייז טרעטשעג טשינ

 ;ןרעדנַא םוצ םענייא ןוֿפ ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה -- סױרַא ןשטיינק םי םעד ןוֿפ ןגיוא

 טשרָאד םעד יװ ,ןסיוו ךָאנ טשרָאד םעד טליֿפעג ןעמ טָאה ןּפיל עקיד עגַײז ןיא

 טָאה עכלעוו ,גרָאז רעלעדייא טימ ןטָאשַאב ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .רעסַאװ ךָאנ

 ןוֿפ ןלעוו יד ףיוא ןרעדור הנֿבל רעד ןוֿפ ןלַארטש יד יוװ ,טייקיאור יד טרעטשעצ

 רעֶיוֿפ טשינ -- ,טרָא ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז רע טָאה ךערּפשעג ןכָאנ .ךַײט ַא

 יד טימ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא -- ,ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה םימכח יד רעדייא

 -ָאילביב ןַײז ןוֿפ טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,עסַארעטיןלַײז רעד ףיוא םימכח

 טנעוו עקידמַאז יד .עקיטכיל ַא ןוא עמערַאװ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד .סױרַא קעט

 קידנבױהסױרַא ,ןרעטש יד ןוֿפ טכיל ןיא טרעמילגעג ןבָאה גרעב-באומ יד ןוֿפ

 זיא יתמר ףסוי .טלעוו יד ּפָא ןסילש סָאװ ,טנעוו עגנערטש יוװ טכַאנ רעד ןיא ךיז

 -- ,גרעב יד וצ טקוקעג טָאה ןוא עסַארעט ןַײז ףיוא ןלַײז יד ןשיווצ ןענַאטשעג

 זיא סע סָאװ ןייגרעד ליוװ ןוא רעטַײװ טלדנַאװ ,טכַאדעג ךיז טָאה ,קילב ןַײז רָאנ

 ,טנַאװ טַײז רענעי ףיוא

 זיא רעּפרעק ןַײז ןוֿפ ןטָאש רעטכידעג ,רעטלּפָאט רעד רָאנ ,ןגיוושעג טָאה רע

 ןכָארבעג ןוא עסַארעט רעד ןוֿפ הּפצר רעטגײלעגסױאיקַיַאזָאמ רעד רעביא ןלַאֿפעג

 יו ןעזעגסיוא רעקיטכעמ ךָאנ טָאה ןטָאש רעד .לַײז-רָאמרַאמ רעסַײװ ַא ףיוא ךיז

 "רעד וצ גרעב-באומ יד רעבירַא טקוקעג ךיוא ,ךיז טכַאד , טָאה ןוא רעּפרעק ןַײז

 ...טַײז רענעי ףיוא זיא סע סָאװ ,ןייג

7 
 וצ טירט ןייק טגַאװעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רעכלעוו ,הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ ןוא

 -עג יד סָאװ ,ּפמָאל רעד. ןוֿפ ןרָאװעג ןטכױלַאב טשינ זיא טירט רעד ןעוו ,ןָאט
 רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ זיא ,"לכׂש םעד --- זדלַאה ןַײז ףיוא ןעגנָאהעגֿפױא ןבָאה רעט
 -רעטצניֿפ רעד ןיא גנורּפש ַא ןבעג וצ; ןוא םייבר יד ןָאטוצכָאנ טגיינעג ןרָאװעג
 ,טָאג ןטסואווַאבמוא םעד וצ ךיז ןרעקַאב סָאד ןֿפורעגנָא סע טָאה רע יװ ,"שינ
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 ןרָאװעג טרעביױצַאב רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ זיא רע .טקידערּפעג ןבָאה ןדִיי יד סָאװ
 רעטסואווַאבמוא רעד ןוֿפ טּפעשעגסױרַא ןבָאה םייבר יד סָאװ ,ןטייקכעלרעה יד ןוֿפ
 ןָאט וצ טגעװַאב םיא טָאה סָאװ ,רעבָא רעביוצ רעטסכעלרעה רעד .סױרַא טכַאנ
 חילש ַא יוװ ןעמוק לָאז סָאװ ,חישמ ַא ףיוא ןטרַאװ סָאד ןעוועג זיא ,טירש םעד
 ,ןבעגעג םיא טָאה טָאג סָאװ .גָאװ עטצעל יד טנַאה ןַײז ןיא ןטלַאה ןוא למיה ןוֿפ
 רענייטש-גָאװ עריא טיול ,טכעלש ןוא טוג ןוֿפ ןֿפירגַאב יד ןגעוו וצ ריא ךָאנ
 ַא רעטנוא טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעגנערב וצ ,ןטייקכיללגמוא עלַא ןכַײלגוצסיױא
 ,ןשרעה טרָאד טעוװ סטוג עקיבייא סָאד ואוו ,למיה

 טָאה סָאװ ,טלעוו ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רעכלעוו ,הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ

 טייהדניק ןַײז ןוֿפ ןעזעגוצ טָאה רעכלעוו ,תונמחר ןוֿפ ףירגַאב םעד טנעקעג טשינ
 ליּפש םוצ ,תויח עדליוו ןוֿפ סיֿפ יד וצ ןֿפרָאװעג ןרעװ סנבעל עכעלשטנעמ יו ןָא
 סָאװ ,רע ;ןסַאג יד ןיא ךיוא רָאנ ,סענערַא יד ןיא רָאנ טשינ ,ןשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ
 ,טיונ היח רעד ןוֿפ סיֿפ יד רעטנוא רענעֿפרָאװעג ַא ןײלַא ,ןברק ַא ןעוועג ךיוא זיא
 יד יװ הריט ןוֿפ קרַאמךןֿפַאלקש ןֿפױא טֿפױקרַאֿפ ןוא םייה ןַײז ןוֿפ טּפעלשעג
 -ַאב סע זַא ,ןזיוועגסיוא טשינ לָאמ ןייק םיא טָאה סע ןוא --- ,המהב עטסקירעדינ
 ,ערעל סניבר ןַײמ ןוֿפ סולֿפנַײא םעד רעטנוא טָאה -- ,ןַײז וצ שרעדנַא ףרַאד
 -עגמוא ןוא טכערעג ןשיווצ ןדיישרעטנוא ,ןבעל ןוֿפ גנַאג םוצ ןקוקוצ ךיז ןביוהעגנָא

 -יטכערעג רעד ףיוא קיטכיזרעֿפײא ,תולווע ףיוא ןרָאװעג וויטיסנעס זיא ,טכער
 טימ ןריסערעטניארַאֿפ ךיז רעמ ץְלַא לָאמַא סָאװ ןביוהעגנָא טָאה רע ,טָאג ןוֿפ טייק
 דלַאב .טנַאקַאב ןעוועג םיא זיא טקעלַאיד רעשיאיימַארַא רעד .ערעל רעשידִיי רעד
 רעד רעטנוא ןוא ,טקעלַאיד ןשיערבעה םעד טנרעלעגסיוא ךיוא ךיז רע טָאה
 ,טָאג ןוֿפ ערעל רעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאב רע זיא ןיבר ןַײמ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ
 ,םיאיֿבנ יד ןוֿפ דייר יד ךרוד ןוא השמ תרוּת ךרוד סיוא ךיז טקירד יז יו

 "עג םיא טימ טָאה רע .טַײצ ליֿפ רעייז םכח ןרַאֿפ ןבעגעגּפָא טָאה יבר ןַײמ
 ןוא ןלעטש ערעווש יד םיא רַאֿפ טשטַײטעגסיױא ,הרוּת רעד ןוֿפ ןצעזעג יד טנרעל
 יד טלעטש סעכלעוו .דניק ַא טנרעל ןעמ יוװ ,ןגעוו סטָאג ןיא ןייג וצ םיא טנרעלעג
 ,ןדמערֿפ םעד בילוצ םידימלּת ענַײז ןקיסעלכַאנרַאֿפ טֿפָא טגעלֿפ רע .טירט עטשרע

 םיא טימ טכַארברַאֿפ טָאה ,דלודעג עקידריווקרעמ ַא םיא רַאֿפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע

 רָאנ יבא ,סעגַארֿפ עקידעכעטש ענַײז עלַא ףיוא טרעֿפטנעעגּפָא ןוא טכענ ןוא געט
 רע זַא ,ץרַאה ןַײז ןיא עביל סטָאג ןליֿפרעד וצ ןיילַא ןדמערֿפ םעד ןעגנערב וצ
 ,םהרֿבַא ןוֿפ תירב ןיא ןעמוקנַײרַא ןליוו ןטוג םענעגייא ןַײז טימ לָאז

 טיג יבר רעד סָאװ ,םעד רעביא טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ,רימ
 ,זדנוא טקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא ןדמערֿפ ןקיצנייא-ןוא-ןייא םעד רַאֿפ טַײצ ליֿפ ױזַא ּפָא
 זדנוא ןיא תונעט ערעזדנוא ןגרָאברַאֿפ ןבָאה רימ וליֿפַא ןעוו ןוא .םידימלּת ענַײז
 סע טָאה ,טײקנדירֿפוצמוא רעזדנוא ןזיװעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק טימ ,הלילח ,ןוא
 ;ױזַא ךַאז יד טרעלקעגֿפױא לָאמ ןייא זדנוא טָאה רע .טליֿפרעד ךָאד יבר רעד

 "נייא-ןייא םעד טימ ּפָא ליֿפ ױזַא ךיז ביג ךיא סָאװ ,ךיז טרעדנואוו ריא --
 ,םידימלּת ענַײמ ,ךַיײא קיסעלכַאנרַאֿפ ךיא ןוא טָאג וצ ןרעטנענרעד וצ םיא יוג ןקיצ
 ענַײמ ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,לשמ ַא טימ ןרעֿפטנע ףיורעד ךַײא ךיא ליוו
 ,עדמערֿפ יד טיה טָאג --- םירגה תא רמוש 'ה :ןעגנוזעג טָאה ךלמה דוד -- :םייבר
 טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ ,ךלמ ַא וצ ןכילגעג זיא ךַאז יד ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ
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 ןעגנוי:רעֿפעש סגינעק םעד ןבָאה ןגרָאמירֿפ ןדעי .יֿפ-ןיילק עדַאטס עסיורג ַא
 יד ןבָאה טנוװָא ןדעי ןוא ךיז ןעשַאּפ וצ דלעֿפ-ףָאש םעד ףיוא עדַאטס יד טריֿפעג
 וצ ףיוא ןַײרַא ןלַאטש סגינעק ןיא קירוצ עדַאטס יד טלמַאזעגנַײא ןעגנוי-רעֿפעש
 -עגנָא ןוא ןגיצ יד וצ טרֿבחעגוצ ךיז עלעשריה ןיילק ַא טָאה לָאמ ןייא .ןקיטכענ
 עדַאטס יד ןבָאה רעֿפעש יד ןעוו ,טנוװָא ןיא ,ןעמַאזוצ יז טימ ןרעטיֿפ וצ ךיז ןביוה
 זיא ןגרָאמירֿפ ןיא .ןעמוקעגטימ עלעשריה סָאד זיא ,ךַאד ןרעטנוא טכַארבעגמײהַא
 ןוא .דלעֿפ ןיא ךיז ןעשַאּפ וצ ףָאש יד טימ ןעגנַאגעגסיױרַא רעדיוו עלעשריה סָאד

 עלעשריה סָאד טקרעמַאב טָאה גינעק רעד .גָאט ןדעי ןָאטעג ןיוש סע טָאה יױזַא
 ןוא סױרַא דלעֿפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע .ןעמוקַאב ביל רעייז סע טָאה ןוא

 ןַא ןעמונעג רע טָאה ױזַא .ףָאש ענַײז טימ ןעמַאזוצ ךיז טרעטיֿפ סע יװ ןעזעגוצ
 -עגנָא ןוא עלעשריה סָאד ןרעטיֿפ וצ םיא טמיטשַאב ןוא גנויירעֿפעש םענעגייא
 טשינ סטכעלש ןייק םיא לָאז רענייק זַא ,ףיורעד ןסַאּפֿפיױא לָאז רע זַא ,םיא טגָאז
 ןיא קירוצ טנוװָא ןיא ןעמוקעג ףָאש יד טימ זיא עלעשריה סָאד ןעוו ,לָאמ ןייא .ןָאט
 ,ףָאש ענַײז ןוֿפ ןטימ ןיא עלעשריה סָאד ןעזרעד טָאה גינעק רעד ןוא ,ןַײרַא ףיוה
 ױזַא ."ףָאש עלַא רַאֿפ רע;רֿפ ןָא סע קנירט ןוא ייג; :רעֿפעש םעד ןלױֿפַאב רע טָאה
 וד ,רַאה ,ָאט .גינעק םעד טגערֿפעג ןוא טרעדנואוועג ךיז ןעגנוי-רעֿפעש יד ןבָאה
 ,טגָאזעג טשינ לָאמ ןייק זדנוא טסָאה וד ןוא ,רעדניר ןוא ןגיצ ,ףָאש ליֿפ ױזַא טסָאה
 וטסלעֿפַאב עלעשריה ןקיצנייא םעד רעביא ןוא ,ייז ףיוא ןסַאּפֿפױא ןלָאז רימ יו
 טֿפַאשניױואוועג יד זיא סע; :טרעֿפטנעעג גינעק רעד ייז טָאה -- ??גָאט ןדעי זדנוא
 ןדעי ןוא סעקנָאל יד ףיוא ךיז ןעשַאּפ וצ ןגרָאמירֿפ ןדעי ןײגוצסױרַא ףָאש ןוֿפ
 ןסיורד ןקיטכענ רעבָא ןשריה .סנקעדַאב רעטנוא ןֿפָאלש וצ ןעמוקוצמיײהַא טנווָא

 ענייא סָאד .טלעצעג סנשטנעמ םוצ ןעמוקוצוצ ךרד רעייז טשינ זיא סע ,רבדמ ןיא
 ,תויח-רעטסעווש ןוא -רעדירב ענַײז עלַא ,רבדמ ןסיורג ןצנַאג םעד טזָאלרַאֿפ טָאה
 ןוֿפ םַאצ םעד רעטנוא ןעמוקעג ןליוו ןטוג םענעגייא ןַײז טימ זדנוא וצ זיא ןוא
 ערעזדנוא רַאֿפ יו רעמ םיא רַאֿפ ןעמעננָא טשינ ךיז רימ ןלָאז .ףיוה רעזדנוא
 -רַאה רעדנוזַאב טימ רימ ןזומ -- ,טריֿפעגסיױא יבר רעד טָאה -- ,ױזַא ןוא *?ףָאש
 ,זיוה סרעטָאֿפ ןַײז ,עילימַאֿפ ןַײז טזָאלרַאֿפ טָאה סָאװ ,רג ַא טימ ןייגמוא טייקיצ
 זדנוא וצ ןעמוקעג ןליוו ןטוג ןַײז טימ זיא ןוא ,טלעוו עצנַאג יד ןוא קלָאֿפ ןַײז
 .ןייג וצ

 ןוא וניֿבא םהרֿכַא ןוֿפ תירב ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןעוועג זיא הרדג ןוֿפ ּפיליֿפ ןעוו
 ךָאנ רעמ רע טָאה ,"םהרבַא-ןב םהרֿבַא; ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב םעד ךרוד טָאה ןוא
 .עעדיא רעשיחישמ רעד ןצנַאג ןיא ןבעגעגרעביא ךיז ןדִיי ענעריובעגנַײא יד ןוֿפ
 ,ןחישמ ןגעוו סעיצַאניצולַאה עשיטסַאטנַאֿפ יד טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא זיא רע
 ףרַאדַאב סָאװ ,םעד ףיוא ןטרַאוװאוצסיוא ,ןדִיי יד ןוֿפ רענייא יוװ ,ןבױהעגנָא ןוא
 ןחישמ ףיוא טָאה רע .ןַײרַא תומלש ןיא ןעגנערבוצנַײרַא טלעוו יד ןעמוק דלַאב
 -עטלעהַאב יד ןיא טמערַאװעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנונעֿפָאה ענַײז עלַא ןעגנָאהעגֿפױא
 ,ןעגנונעֿפָאה יד --- ,טייקיאור רעקידנסיורד ךרוד טלעטשרַאֿפ ,ץרַאה ןַײז ןוֿפ ןשינ
 רעד ,ןײלַא ךיז רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ללּכ ןרַאֿפ רָאנ טשינ ןגָארטעג טָאה רע סָאװ
 ןטרינילּפיצסיד ןַײז ןיא ןריורֿפעגנַײא ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,רעקלָאטס רעטלַאק
 ןוא סעיזיוו ןעז ןביױהעגנָא טָאה ,ךיז ףיוא ןֿפרָאװעגנָא ןיילַא טָאה רע סָאװ ,טסַאלַאב

 ןוֿפ ןעמוק םעד טימ ןטערטנַײרַא טעװ סָאװ ,תומלש רעקיבייא רעד ןגעוו ןדער
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 רעשיֿפָאזָאליֿפ ַא ןגעוו טשינ רע טָאה טדערעג ןוא .טרַאװרעד טרעוװ סָאװ ,םעד
 -סיוא ןַא ןוֿפ רעדָא ,טציא זיב ןטלַאהַאב ךיז טָאה ןביולג ןַײז רעכלעוו ןיא ,הטיש
 ףרַאדַאב סָאװ ,טייקכעלקריוו רעלַאער ןוֿפ ךַאז ַא ןגעוו רָאנ ,לַאעדיא ןטמולחעג

 .ןבעל רעזדנוא ןוֿפ טונימ רעדעי .ןגרָאמ רעדָא טנַײה ןֿפערט

 טציא טָאה רעכלעוו ,םכח ןטרעקיוהעג םעד ,ןעז טֿפרַאדַאב םיא טָאה ןעמ

 -עג טָאה רע סָאװ ,תוֿפנּכ-הציצ ןגנַאל םעד טימ סרעקיוה ייווצ ענַײז טלעטשרַאֿפ

 ןעגנערב וצ ףיוה-שדקמה-תיב ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,דיילק ןַײז ףיוא ןגָארט

 ,טייקנייר ןוֿפ ןצעזעג יד ןטלַאהעג טייקגנערטש טימ טָאה רע .ןברק-גנוקינייר ןַײז

 רעטרַאה ךרוד ךיז ןיא ןגױצעגֿפױא טָאה רוטַאנ ןַײז סָאװ ,טײקשיטנַאדעּפ ַא טימ

 ןוא עטכַײל יד ףיוא רָאנ טשינ ,םיניד עלַא ףיוא טסַאּפעגֿפױא טָאה רע .ןילּפיצסיד

 -וצֿפױא טַאהעג ,בוטש רעשידיי ַא וצ רעקירעהעגוצ ַא יוװ ,טָאה רע סָאװ ,עקיצניוו

 ףיוא ןסַאּפוצֿפױא טָאה ױרֿפ יד סָאװ ,םיניד יד -- ,טציא זיב יז ףיוא ןסַאּפ

 רעקיצניװ טשינ ,ןצעזעג-סגנוקינייר עטריצילּפמָאק יד ףיוא ךיוא רָאנ --- ,ייז

 ןעוו ,ןחישמ ןעמענוצֿפױא טײרבעגרַָאֿפ ןַײז וצ רָאנ יבַא ,שורּפ רעגנערטש  ַא יו

 | .ןעמוקנָא טעוו רע

 טקעטשעגנָא רע זיא זַײרק סגיבר ןַײמ ןיא ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעמ :קידריווקרעמ

 ,אתורֿבח סניבר ןַײמ ןיא רֿבח םעד ןוֿפ עעדיא רעשיחישמ רעד טימ ןרָאװעג

 ַא ,רענָאיזיװ ַא ,שטנעמ רענדָאמ ַא ןעוועג זיא הדוהי רעד .תוירק שיא הדוהי

 טָאה רע זַא ,טײקשיטסילַאעד ַאזַא טימ ןחישמ ןיא טביולגעג טָאה סָאװ ,רעמיורט

 -תיב ןיא ,לוש ןיא ,סַאג ןיא גָאט ןדעי ןחישמ טנגעגַאב רע זַא ,טדערעגנַײא ךיז

 זיוה סיתמר ףסוי ןיא ףָאזָאליֿפ ןשיכירג ןטימ ןציז טגעלֿפ הדוהי .ףיוה-שדקמה

 ןדעי זומ רע ןוא ףייר זיא ןחישמ רַאֿפ טַײצ יד זַא ,ןהנעטנַײא ױזַא םיא טימ .ןוא

 ןצנַאג ןיא רָאג ןרױלרַאֿפ טָאה ףָאזָאליֿפ רעמערָא רעד זַא ,ןזַײװַאב ךיז קילבנגיוא

 ךיז ןוא ,םענַאב-טנבעל ןשַיָאטס ,םענעברָאװרעד טרַאה ןַײז ןוֿפ טשער ןטצעל םעד

 עשיַאטט ענערױרֿפעגנַײא ןַײז .ןֹדַיי יד ןוֿפ רענייא יו סעיזוליא טימ ןעמונעגנָא

 -ַאטנעירָא סהדוהי ןוֿפ ןלַארטש עמערַאװ יד רעטנוא ןרָאװעג ןענורעצ זיא רוטַאנ/

 רָאנ ,זדנוא טימ ָאד ןיוש זיא חישמ זַא ,טביולגעג טָאה הדוהי .עיזַאטנַאֿפ רעשיל

 זדנוא וצ ןֿפױלוצנַײרַא ןעמוק לָאמעלַא טגעלֿפ רע ןוא .טשינ םיא ןענעקרעד רימ

 םיא ךיז טָאה סע :דײרֿפ טימ ,ליומ םענעסירעגֿפױא ןַא טימ ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא

 -וליא עשיטסַאטנַאֿפ ענַײז טימ ךיוא טָאה רע .ןעזעג םיא טָאה רע זַא ,טכַאדעגּפָא

 טוָאלעגסױרַא ךיז עדייב ןבָאה ייז .ףָאזָאליֿפ םענעקורט םעד טקעטשעגנָא סעיז

 טָאה סע רעבָא ,םילשורי םורַא גרעב יד וצ טקוקעגסיוא ןבָאה יז ,ןחישמ ןכוז וצ

 -נירּפש וצ שריה ַא יװ ןעמוקנָא ףרַאדַאב רעכלעוו ,איֿבנה והילא ןזיוװַאב טשינ ךיז

 ןוֿפ םימכח יד סָאװ ,ןעמַאלֿפ-רעַײֿפ יד .הרושב יד ןגָאזנָא ןוא גרעב יד רעביא ןעג

 -ָארּפ יד ןגָאזוצנָא ףיוא גרעב יד ןיא טכַאנַײב ןענערב טזָאלעג ןבָאה ןירדהנס יד

 ןוא תוירק שיא הדוהי ,ייז ןבָאה ,שדוח ןוֿפ גָאט ןטשרע ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד ןצניוו

 טימ ןיבר ןַײמ ןקָארשעגרעביא ןוא סנכייצ-חישמ רַאֿפ ןעמונעגנָא ,הרדג ןוֿפ סוּפיליֿפ

 ןֿפױלנגעקַא טלָאװעג עדייב ןטלָאװ ייז יו ןעוועג זיא סע .תורוׂשב עטלַײאעגרעביא
 רעטמיטשַאבמוא רעד ןוֿפ ןֿפושּכוצסױרַא םיא ידּכ ,טַײצ רעד ןֿפױלסיױרַאֿפ ,ןחישמ

 ,טֿפנוקוצ
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 ןַײמ וצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו .הדוהי רעד ,ןעוועג רע זיא שטנעמ רענדָאמ ַא

 ןטלַאהעג טָאה רע .אתורֿבח רעד ןיא רֿבח ַא ןעוועג ןָא גנַאל ןוֿפ ןיוש רע זיא ,ןיבר

 רע טָאה גָאט ןבלַאה ַא .רעּפעלק-ּפעט ַא ןעוועג זיא רע ,הכאלמ ַא טנַאה ןַײז ןיא

 טימ סנרֿפמ ךיז זיא סָאװ ,םכח-דימלּת רעדעי יו ,הכָאלמ ןַײז טימ ןבעגעגּפָא ךיז

 טלָאװעג טשינ טָאה רע .בַײװ ןייק טָאהעג טשינ ךיוא רע טָאה יבר ןַײמ יו .טנעה ענַײז

 ענַײז ,ןבעל ץנַאג ןַײז ,םייה ןייק טַאהעג טשינ וליֿפַא טָאה רע .החּפשמ ןייק ןציזַאב

 -ןייא רעד ןיא ןענַאטשַאב ןענַײז ןשטנואוו ןוא ןעגנוטרַאװרעד ,ןטייקיטעט עלַא

 געלֿפ ךיא .רעטמולחרַאֿפ ַא יו ןײגמורַא טגעלֿפ רע !חי ש מ :הקושת רעקיצנייא

 טימ שרדמ-תיב ןוֿפ לקניוו ַא ןיא ןיילַא רענייא ןסעזעג זיא רע יװ ,ןעז טֿפָא םיא

 ןעמוקעגוצ רעבָא זיא ןעמ ןעוו .טֿפָאלש רע זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןגיוא עטכַאמרַאֿפ

 -רעביא טָאה רע ,ןילַא ךיז וצ טדער רע זַא ,טרעהעג ןעמ טָאה ,רעטנעג םיא וצ

 ףיוא ךיז ןעֶיצַאב סָאװ ,ךונח רֿפס ןוֿפ רעדָא איֿבנה היעשי ןוֿפ םיקוסּפ טרזחעג

 טבעל סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ קורדנַײא ןַא טכַאמעג טָאה רע .חישמ ןוֿפ ןעמוק םעד

 ןכַאל ןײלַא לָאמ טֿפָא טגעלֿפ רע .ןטַײצ עשיחישמ יד ןיא רָאנ ,טלעוו רעד ןיא טשינ

 יד .הביס ַא ןָא ןרעװ ךעליײרֿפ ךיוא ןוא הביס ַא ןָא ןרעוו קירעיורט ,ךיז ןוֿפ

 ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא לָאמ טֿפָא ןביױטעגנַײרַא םיא ןבָאה ןחישמ רעביא סעיזוליא

 ךיז טָאה םיוש ַא ,שדקמ-תיב ןוֿפ הּפצר רעד ףיוא ןלַאֿפקעװַא טגעלֿפ רע ;זַאטסקע

 -תאיב ןגעוװ ןגָאז וצ תואיֿבנ ןבױהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןפיל ענַײז ףיוא טצעזעג

 טָאה ןוא ףיוה-שדקמיתיב ןיא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה רעטעּפש לַײװ ַא .חישמ

 סָאװ ,עדמערֿפ ליֿפ יד ןשיווצ טכוזעג ,טנַאּפשעגמורַא ,טרעטשינעגמורַא טרָאד

 סעדעי ןוא --- ,טשרָאֿפעגכָאנ ,טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה ,ןַײז-לגר-ילוע ןעמוקעג ןענַײז

 טימ ןקָארשעגרעּביא זדנוא טָאה ןוא ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ןעמוקעג רע זיא לָאמ

 !ןחישמ ןענוֿפעג טָאה רע :הרוׂשב רעַײנ ַא

 ןשיווצ ןבָאה ,סעילַאה יד ןשיווצ ,לסעג-םייוג ןיא ןוא ףיוה-שדקמ-תיב ןיא

 -רַאֿפ ,ןענוֿפעג ךיז ,עטנרעלעג ןוא םינבר יד ,סעקינלגר-ילוע עדמערֿפ ליֿפ יד

 עג ןבָאה עכלעוו ,ענעסעזַאב-ץנַאג ןוא -בלַאה ,תומולח-ילעב ליֿפ ,ךיז טייטש

 -גייא ןיילַא ךיז ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ .ןעמוק סחישמ ףיוא ןגָאז-תואיֿבנ ןייא ןיא ןטלַאה

 ַא ןעוועג זיא לסעג-שדקמה-תיב סָאד .עטלייוװרעדסיוא יד ןענַײז ייז זַא ,טדערעג

 טימ ןגױצעגנָא יו דימּת ןעוועג זיא טרָא סָאד .תומולח-ילעב יד רַאֿפ לגוסמ-םוקמ

 -רָאד ,העושי ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ,סעקינלגר-ילוע יד .גנונעֿפָאה ןוא גנוטרַאװרעד

 ןבָאה ןדַיי רעכלעוו ןיא ,טַײצ רעטכעלש רעד ןיא גנוקעלּפטנַא סטָאג ךָאנ עקיטש

 ןוא עטנעָאנ יד ןוֿפ ןַײז לגר-הלוע ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעוו ,דימּת ןבָאה ,טבעלעג

 ןעשעג ןלעו םילשורי ןיא גנולַײװרַאֿפ רעייז תעשב זַא ,טרַאװרעד ,רעטרע עטַײוװ

 יז זַא ,ןעגנונעֿפָאה ענעגרָאברַאֿפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה ייז .םיסנ עסיורג

 -שדקמה-תיב ןיא ןעמוקנָא ןחישמ ןעז וצ ןבָאה וצ היכז יד עכעלקילג יד ןַײז ןלעוו

 דלעֿפ רַאבקנַאד ַא ןעוועג ןענַײז ייז .למיה ןוֿפ ןקלָאװ ַא ףיוא ןרעדינּפָארַא ,ףיוה

 עג טָאה סע עכלעוו טימ ,ןרענָאיזיװ עשיטסַאטנַאֿפ ,ןטסירוטנַאװַא ײלרעלּכ רַאֿפ

 -רעיוט עשמייוול יד ,רעעזֿפיױא-שדקמה-תיב יד .ףיוה-שדקמה-תיב ןיא טלמיוו

 עכלעוו ,רענידַאב"-שדקמ:תיב ערעדנַא יד ןוא רעגניז יד ,רעקינייר יד ,רעטיה
 ,םייוול עמערָא יד ,טֿבש ןטלדנַאהַאב ךעלרעטומֿפיטש םעד ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז

 -עגרעטנוא ןבָאה תוחּפשמ עשינהּכ-סיורג יד סָאװ ,םינהּכ עמערָא יד ךיוא ױזַא
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 "וצנַײרַא ןסַאמ יד ןֿפלָאהעגטימ קיניײװ טשינ ןבָאה ,רענידַאב יד ,ייז --- .טקירד

 ןבָאה ןטעטירָאטיױא-שדקמ-תיב יד .רענָאיזיװ ןדעי רַאֿפ זַאטסקע ןיא ךיז ןטעברַא

 ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא ןרענָאיזיװ עלַא ןקיטַײזַאב וצ עבַאגֿפױא ערעווש ַא טַאהעג

 סיורג ןדנעוונָא טזומעג ןעמ טָאה לָאמ טֿפָא ,ןסַאמ יד ןעמַאלֿפוצֿפױא טַאהעג טַײצ

 ןעמעננָא טשינ ןוא ןריטלָאװער טשינ ןלָאז ןסַאמ יד זַא ,ױזַא ןרירוענַאמ ,טקַאט

 וצ ןגעלשעג וצ ןעמוקעג סע זיא לָאמ ליֿפ .רעריֿפ עטבילַאב ערעייז רַאֿפ ךיז

 ויא טכַאמ עשימיור יד רעדייא ןקיטשרעד טזומעג טָאה'מ עכלעוו ,ןדנַאטשֿפױא

 "עדרָא ןכַאמ וצ ןשימוצנַײרַא ךיז ןביוהעגנָא טָאה ןוא םעד ןגעוו ןרָאװעג רָאװעג

 רעד דצמ גנוסיגרַאֿפ טולב טימ טקידנעעג ךיז קידנעטש טָאה סָאד סָאװ ,גנונ

 ןליטש וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעגסיױא רָאנ טָאה עכלעוו ,ךַאװ רעשימיור

 | .ןדַיי עטסַאהרַאֿפ יד ףיוא טשרָאד-טולב ריא

 ךיז טָאה ,ןרענָאיזיװ יד ןשיווצ טײרדעגמורַא ךיז דימּת טָאה תוירק-שיא הדוהי

 עז ךיא .ייז ןיא טביולגעג טָאה רע ןוא --- ,דייר עשיטסַאטנַאֿפ ערעייז וצ טרעהעגוצ

 "עג ןייק ןעוועג טשינ זיא רע ,ןיינ .רימ רַאֿפ ןענַאטשעג טציא טלָאװ רע יוװ ,םיא

 -גוט ַא ןעוועג זיא רע .דרָאב עטױר-קידעמַאלֿפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןוא רעל

 טימ ,עצרַאװש ןַײז .רעטרעגָאמעגסיוא ןַא ,רעטרַאדעגסיױא ןַא ,רעכיוה ַא ,רעלעק
 נָא רעבָא טָאה ןעמ .ןדלָארט סיוא ןענַאטשַאב זיא דרָאב ענעגױצַאב רָאה עיורג
 ,רעטלע ןוֿפ טשינ םיא רעביא ןעמוקעג זיא רָאה ענַײז ןוֿפ טייקיורג יד זַא ,ןעזעג
 ,עקידעמַאלֿפ-גנוי ךָאנ ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז םערָאװ ,גרָאז ןוא תורצ ןוֿפ רָאנ
 ןענַײז ןרעיוא עקידנענערב עסיורג ,ןרעיוא ענַײז .ןגיוא עקידנכוז ,עקיאורמוא
 "עג טשינ לָאמ ןייק ןבָאה טנעה ענַײז .םינּפ ןַײז ןוֿפ קידנעײטשּפָא-טַײװ ןעגנָאהעג
 תיציצ יד ןענַײז ,ןעגנַאגעג זיא רע זַא .ךיז רַאֿפ סיױרָאֿפ טקישעג ייז טָאה רע ,טור
 עקידעבעל יו ןעגנורּפשעג ,עליהיקַאז ןַײז רעביא ןֿפרָאװרַאֿפ ,תוֿפנּכ-הציצ ןַײז ןוֿפ
 "גַיײא םעד טכַאמעג טָאה רע .סיֿפ יד ןשיווצ טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה ןוא ,ןעגנַאלש
 ןעוועג טשינ לָאמ ןייק זיא ליעמ ןַײז ,טניוו ןקידנגָאי ,ןדניוושעג-ןלַײמ ַא ןוֿפ קורד
 -רעביוא טשער יד טָאה ,ןריא קע ןייא ןיא טליהעגנַײא :גנונעדרָא ןיא םיא ףיוא

 יװ ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,קורב ןֿפױא םיא ךָאנ טּפעלשעג ךיז סנַײז דיילק -
 טּפעלש ,סעציילּפ ענַײז ןוֿפ ןכָארבעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,לגילֿפ רענעלַאֿפעגּפָא ןַא

 ,םיא ךָאנ ךָאנ ךיז
 ןעועג ךיוא ךַײלגוצ רע זיא ,ןעועג טשינ זיא רע שיטסַאיזוטנע יװ רעבָא

 ענַײז יװ ,ןטָאנקרַאֿפ ךיז ןבָאה ןצַאזנגעק ייווצ יד .רעקיטּפעקס רעטסערג רעד
 ;םיא ףיוא טגָאזעג טָאה ןומידקנ יבר ןַײמ .ןָאזרעּפ ןייא ןיא ,ןרעדָא ענעגיױצעגנָא

 רע זיא סָאװ רָאנ טָא ."רעדניק ענעגייא עריא ףיוא טסע סָאװ ,רעטומ ַא זיא רע;
 ,ןגיוא עטמַאלֿפעצ טימ ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ןיבר רעזדנוא וצ ןֿפױלוצ ןעמוקעג
 יד ;ןֿפָאלשעגסיױא טשינ יװ ,טיור ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז :טציא םיא עז ךיא
 רָאה עצרַאװש רעקיטש יד ןוא סרעכעטש יװ ןענַאטשעג ןענַײז ּפָאק ןַײז ןוֿפ רָאה
 רעד טימ ,טנעה עטרעדורעצ טימ ;ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה ּפָארַא םינּפ ןַײז ןוֿפ

 -עגֿפױא ןלַאדנַאס ענַײז ןוֿפ לריגש ַא ,ךיז ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ עליה רעקידנעילֿפ
 ,ןרילרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג דימּת ייז טָאה רע -- ,ןדנוב

 ןגיוא ענַײמ טימ !זדנוא ןשיווצ זיא רע !ָאד זיא רע ףעזעג םיא בָאה ךיא --
 !רע זיא סָאד .םלוע ןרַאֿפ טנשרד ןוא ףיוה-שדקמה:תיב ןיא טייטש רע :ןעזעג
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 רעד רעטניה ןענַאטשעג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןֿפורסיױא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה--
 | | ,שרדמ-תיב ןוֿפ ריט

 ענַײז ַײב ןרעזדנוא ןיבר םעד טּפַאכעגנָא רע טָאה םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ

 ןֿפורעג רעטַײװ ןוא תוציצ
 !ןעמוקעג זיא חישמ ףומידקנ ,רימ טימ םוק --
 רעדיו רע זיא גָאט ןבלעז םעד ךָאנ .ןרױלרַאֿפ דלַאב רעבָא םיא טָאה רע

 "סיוא ןַא טימ ,ּפָאק םענעגנָאהעגּפָארַא ןַא טימ ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ןעמוקעג
 -וצֿפױא ןגיוא יד ךיז טמעשעג טָאה ןוא ,ךיז ןיא רענעסָאלשרַאֿפ ַא ,םינּפ ןשָאלעג
 ןגעו טדערעג טשינ ןיוש טָאה רע .טנידעג לגע םוצ טלָאװ רע יו ױזַא ,ןביוה
 יַּפָא רע טָאה -- "?ןחישמ טימ זיא סָאװ)/ :טגערֿפעג רעוו םיא טָאה ןוא .ןחישמ
 רעדיוו --- :טרעֿפטנעעגּפָא ןוא ,בַײל ןַײז ןכָארבעצ טָאה סָאװ ,ץֿפיז ַא טימ טצֿפיזעג
 .ןעוועג העוט ךיז

 םכח-דימלּת ַא ןוֿפ קורדנַײא ןייק טכַאמעג טשינרָאג רע טָאה טכיזניה רעד ןיא
 'ף ,יבר ןַײמ .ןומידקנ 'ר ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ ץַאזנגעק רעד ןעוועג יאדוװַא זיא ןוא
 ןייק טגָאזעגסױרַא טשינ ,םכחידימלּת ַא ןוֿפ זיא ךרד רעד יװ ,טָאה ןומידקנ
 טָאװ יבר ןַײמ .ןעוועג שרודו-רקוח רע;רֿפ טשינ טָאה רע ןענַאװ זיב ,גנוניימ
 זיא ליומ ןוֿפ טרָאװ סָאד; .ךעלדנעד ענַײז רעגרַאק ַא יוװ ,רעטרעוו ענַײז טלייצעג

 טשינ סע ןָאק טלעו רעד ןיא חוּכ ןייק .ללח ןיא םשור ַא טכַאמ ןוא השעמ ַא

 -ונובר רעד, :ןגָאז רע טגעלֿפ ךָאנ ןוא .ןגָאז טֿפָא רע טגעלֿפ -- .".ןקעמסיוא רעמ
 טיִמ ןטלעוו ןֿפַאשַאב וצ תושר ןיא ןשטנעמ םעד ןבעגעגרעביא טָאה םלועילש
 ריא סָאװ ,רעטרעװ יד טימ טיהעגּפָא טייז םעד ךרוד .ליומ ןייז ןוֿפ רעטרעװ יד
 ןרעטשעצ רעדָא ןעיוב ייז טימ טנָאק ריא םערָאװ ,ליומ רעַײא ןוֿפ סױרַא טגנערב
 לָאמ סעדעי ןוא .ןהדוהי ףיוא טָאהעג לביארַאֿפ יבר ןַײמ טָאה םעד בילוצ ."ןטלעוו

 חישמ םעַײנ ַא טימ ףיוח-שדקמה:תיב ןוֿפ רעטמַאלֿפעצ ַא ןעמוקעג זיא הדוהי ןעוו
 -עג ,הדוהי ,הדוהי :ןענָאמרעד םיא ןומידקנ יבר רעד טגעלֿפ ,טנעה ענַײז ןיא
 טימ טיהעגּפָא טַײז ,םימכח,, --- ? טגָאזעג ןבָאה םימכח יד סָאװ ,טשינ וטסקנעד
 "!ךייר ערעייא

 הליֿפַא העש ןייא ןייק ,גָאט ןייא ןייק ןבעל טנָאקעג טשינ טָאה הדוהי רעבָא
 טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,ןעמעוו ןבָאה טזומעג קידנעטש טָאה רע ןוא ,ןחישמ ןָא
 הדוהיע :טגָאזעג םיא ףיוא טָאה יבר ןַײמ .םזַאיזוטנע ןַײז ןסיגסיוא םיא ףיוא
 םלוע-לשיונובר רעד .ןביולג ןַײז ןעגנעהוצנָא ןכלעוו ףיוא ,לגָאנ ַא ןבָאה ףרַאדַאב

 ,ךיז ןיא טַאהעג טשינ תויח ןייק טָאה ןחישמ ןָא הדוהי רעבָא ,"קינייוו םיא זיא
 ,חישמ םעַײנ ןייק ןענוֿפעג טשינ טָאה הדוהי ןוא גָאט ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא םיוק
 ןשיווצ טעשטרָאקעגנַײא ּפָאק ןַײז ,שרדמ-תיב ןוֿפ לעווש רעד ףיוא ןסעזעג רע זיא
 ,לגילֿפ ענַײז ןשיווצ לגיוֿפ ַא ןוֿפ ּפָאק רעד יוװ ,לסקַא עֿפרַאש ,עקידרענייב ענַײז

 דרָאב ןַיײז ןיא טמורבעג טָאה רע ןוא ,ןשָאלעגסיױא ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז
 קזוח ןוא ןטסיירט ךַײלגוצ םיא טגעלֿפ יבר ןַײמ "?אובי יתמ ?אובי יתמ; :ןַײרַא
 -מורַא זיא סָאװ ,לטרעװיסקלָאֿפ סָאד ןענָאמרעד םיא טגעלֿפ רע .םיא סיוא ןכַאמ
 ןטקיטעּפשרַאֿפ-גנַאל ױזַא םעד רעביא ןסַאמ עקידנטרַאװ יד ןשיװצ ןעגנַאגעג
 יד ןזָאלסיױא ךיז טעװ סע זיב ,ןעמוק רעִירֿפ טשינ טעוװ דוד ןוֿפ ןוז רעד, :חישמ
 רעד זיב ,ןעמוק רעִירֿפ טשינ טעװ דוד ןוֿפ ןוז רעד ,, רעדָא ;?לטַײב ןוֿפ הטורּפ
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 טָאה יבר ןַײמ ןוא .?ֿביײח ןצנַאג ןיא רעדָא ,יאּכז ןצנַאג ןיא ןַײז טשינ טעװ רוד

 ךַאמ ;ןשטנעמ יד ןוֿפ טלעג סָאד וצ םענ ,סַאג ןיא סױרַא יג, :ךיז ןוֿפ ןבעגעגוצ

 "ןב רעד ןוא -- ,םיעשר ןיא עלַא לדנַאװרַאֿפ רעדָא ,םיקידצ רַאֿפ טלעוו עצנַאג יד

 ."ןעמוק טעװ דוד

 "רעשיֿפ רעד ,אבא-רב .ןאבא-רב ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ הדוהי זיא טַײצ עסיוועג ַא

 טָאה רע .יאנק הדוהי רעטייווצ ַא ןרעוו וצ טמולחעג טָאה .הֿפי טָאטש רעד ןוֿפ ןַאמ

 טלעג סָאד טביורעגוצ טָאה סָאװ ,דלעה-סקלָאֿפ םעד ןגעוו ןורּכז רעד זַא ,טסואוועג

 טשינ ךָאנ זיא ,עמערָא יד ןשיװצ סע טלייטעצ ןוא ןגעוו יד ףיוא עכַײר יד ןוֿפ

 ןֿפרָאװעג טָאה סָאװ ,רעבױר-סקלָאֿפ רעצלָאטש רעד .ןסַאמ יד ןשיווצ ןשָאלעגסיוא

 ךָאנ טבעל ,"טָאג יװ רַאה רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא סע :םיור ןגעק טרָאװ סָאד

 ערעייז ןוֿפ םישעמ ענַײז ןגעוו ןלײצרַאֿפ טרעהעג ןבָאה ייז .ןסָאמ יד ןשיווצ

 ענעגייא ןוֿפ ַיײס ,עדמערֿפ ןוֿפ ייס עטקירדרעטנוא ,ןסַאמ עשידִיי יד ןוא .ןרעטלע

 ןוא ןעמוק טעװ סָאװ ,דלעה-סקלָאֿפ ַא ףיוא טקוקעגסיוא קידנעטש ןבָאה ,רעשרעה

 "שדקמ"תיב ןיא .עשימייה יד ַײס ,עדמערֿפ יד ַײס ,רעגניװצַאב יד ןגעק יז ןריֿפ

 ןוֿפ עטביורַאב ,עזָאלמיײה ,ענעדירֿפוצמוא גונעג ןענוֿפעג ךיז קידנעטש ןבָאה ףיוה

 ,טכענק ענעֿפָאלטנַא ,תוֿבנג ןוא תואוולה רַאֿפ ענעֿפָאלטנַא ,סטוגדןוא-בָאה רעייז

 סָאד ןעמונעג טָאה רע .רעגנעהנָא ענַײז טכוזעג ייז ןשיווצ טָאה אבא-רב ןוא --

 ןעװ -- טציא טשינ ביוא; :טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,ללה ןטלַא ןוֿפ טרָאװ עסיורג

 רעה רעד ןגעק ױזַא טשינ ןסַאמ יד ןעמַאלֿפוצֿפױא טכוזעג םעד טימ ןוא ,"?ןעד

 ,ןטסעמרַאֿפ טשינ ךיז רע ןָאק ,טסואוועג רע טָאה ,ריא ןגעק סָאװ ,םיור ןוֿפ טֿפַאש

 ,םעדייא ןַײז ןגעק ןוא ןנח ןוֿפ זיוה םעד ןגעק ,ןענַאריט עשימייה יד ןגעק רָאנ

 .אֿפיב ,לודג-ןהּכ ןקיטנַײה םעד

 עטסַאהרַאֿפ יד ןגעק ףמַאק םעד ןצענערגַאב ןַײז טימ זַא ,טניימעג טָאה רע

 ,םישורּפ יד ,עטנרעלעג יד ךיוא טַײז ןַײז ףיוא ןעניוועג רע טעװ םילודג םינהּכ

 םעד ןגָארט וצ קלָאֿפ סָאד ןטָארעג ןבָאה ןוא קיטכיזרָאֿפ רעייז ןענַײז עכלעוו

 "ער רָאנ ןָאק קלָאֿפ עשידִיי סָאד זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .דלודעג טימ םיור ןוֿפ ךָאי

 ןכעלריטַאנ םעד ףיוא טשינ םיוד ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב וצ לַאעדיא ןַײז ןריזילַא

 זַא ,טסואוועג רעבירעד טָאה אבא-רב .חישמ ןוֿפ ןעמוק םעד ךרוד רָאנ ,געוו

 .סַאלק ןטנױעלעג םעד ךיז ןגעק ןבָאה רע טעװ םיור ףיוא לַאֿפנָא ןטקעריד ַא טימ

 ,לטימ ןטכַײל ןוא ןטנעָאנ ַא ךרוד ןטלַאהַאב טלָאװעג ליצ ןַײז רעבָא טָאה רע

 ,ןרעקַאלֿפעצ ךיז טעו ףמַאק רעד ןעוו :ןנח ןוֿפ זיוה םעד ןגעק ףמַאק םעד ךרוד

 ןשעל ןענָאק טשינ רענייק ןיוש םיא טעװ

 ןַײז ןוֿפ טּפוטשעגסױרַא ,ןסַאמ עשידִיי עטקירדרעטנוא יד ןוֿפ דניק ַא ןיילַא

 -יצנייא ןַײז ,גערב-הֿפי ןוֿפ טריֿפעג טָאה רע סָאװ ,לֿפיש ןַײז ןוֿפ טבױרַאב ,םייה

 "וצ םיא ַײב ןבָאה םיסכומ יד סָאװ ,םיסמ ערעווש יד בילוצ ,רעבעג-הסנרּפ רעק

 ןֿפױא טקוקעג טשינ ,סהוולמ יד סָאװ ,ןזניצ יד ןוֿפ ןסערֿפעגֿפױא --- ,ןעמונעג

 ןעמוקעג אבא-רב זיא --- ,םיא ןוֿפ ןסירעג ןבָאה ,הרוּת רעד ןוֿפ ץעזעג ןגנערטש

 טָאה רע .םיור ןגעק דנַאטשֿפױא ןַא ךרוד הלווע ןַײז ןענָאמֿפױא םילשורי ןייק

 יד .קעװַא ןענַײז ילילגה הדוהי ןוֿפ ןטַײצ עקיניזטכַײל יד זַא ,ןעזעגנַײא רעבָא

 ןטלַאה יז ןוא --- ,ןסַאמ יד ףיוא סולֿפנַײא ןוא טכַאמ רעמ ןעמוקַאב ןבָאה םישורּפ

 "ףָארטש סעסורַאװ ןורּכז ןיא ןעוועג שירֿפ ךָאנ ןענַײז ,סנקירביא .םיוצ ןיא ייז
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 ןשטנעמ עכלעוו ףיוא ,םימלצ ליֿפ יד טקנעדעג ךָאנ טָאה רעדעי ;סעיצידעּפסקע
 סָאװ ,םימלצ יד ,םעטָא ןטצעל רעייז םייוניע עטיורג ןיא טכיוהעגסיוא ןבָאה
 .ןגעוו-לארׂשי-ץרא יד ייז טימ טיײזרַאֿפ טָאה עשרה סורַאװ

 ןױעהֿפױא ךרוד דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ַא וצ ןֿפורעג אכא-רב טָאה םיור ןגעק
 ןוֿפ זיוה םעד ןגעק טויּפשעג ןייז-ילּכ ןַײז רע טָאה רעבָא רַאֿפרעד .ןרעייטש ןלָאצ
 -ידִיי יד יײב טבילַאב קרַאטש ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ןענַײז םילודג-םינהּכ יד .ןנח

 ןֿפרעגסױרַא טָאה ןנח ןוֿפ זיוה סָאד סָאװ ,טײקטרעטיברַאֿפ יד רָאנ ,ןסַאמ עש
 טָאה לודג"ןהּכ רעד סָאװ ,טייקרעטיב רעד טימ ןכללגרַאֿפ רָאנ ךיז ןָאק ,ךיז ןגעק
 ןוֿפ הלשממ עשירעביור יד .יבּכמה והיתתמ ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ךיז וצ ןֿפורעגסױרַא
 לָאמטסנעד טָאה ,ןנח ןוֿפ ןיוה סָאד ןֿפורעג טָאה קלָאֿפ סָאד יו ,"ילע-ינב; יד
 -עביור רעייז טגײלעגֿפױרַא יז ןבָאה ץלַא ףיוא :טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירגרעד
 ןוֿפ ןכיורבעג יד ןליֿפַא ןלָאּפָאנָאמ ןוֿפ ץענ ַא טימ קידנעמענמורַא ,טנַאה עשיר
 | ,טסגיד-לּפמעט

 -רַאֿפ ַאזַא ןֿפורעגסױרַא טשינ רעבָא ןבָאה ערעייז םיעותעת:-םיׂשעמ ענייק
 -עגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,לדנַאה רעטסיוװ רעד יװ ,ייז ןגעק ןסָאמ יד ןוֿפ גנורעטיב
 -סיוא יד ,עטסנבילקעג יד .שדקמה:תיב ןוֿפ םוטנגייא ןקילייה םעד טימ ןריֿפ ןביוה
 ,עיצידַארט עשירַאדנעגעל יד ןגָארטעג טָאה ייז ןוֿפ לייט ַא סָאװ ,ןלייא עטסטכוזעג
 -סקלָאֿפ רַאֿפ טנכעררַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,ןטַײצ סנהּכה ןוהַא ןוֿפ ךָאנ ןעמַאטש ייז זַא
 שא םעד טקילײהרַאֿפ קלָאֿפ סָאד טָאה ,ןלייא יד ןוֿפ רעמ ליֿפ ךָאנ ןוא ;םוטנגייא
 -יר םוצ טייקיטיונ עטולָאסבַא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,שָא םעד ,וק רעטיור רעד ןוֿפ
 ,טביולגעג טָאה קלָאֿפ סָאד .רעּפרעק ןטיוט ַא ןרירנָא םִייב ךיז ןקינײיר ןוֿפ לַאוט
 ןייא רָאנ שטָאכ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,רעסַאװ טיִמ ךיז ןעלקנערּפשַאב ךרוד זַא

 עלַא רָאנ ,טקיניירעג רָאנ טשינ ןעמ טרעװ ,וק רעטיור רעד ןוֿפ שַא עלעביוטש
 .ןרעוו טקיליטרַאֿפ גנוקינייר ַאזַא ךרוד ןענָאק דניז

 עקידעבעל יד .עטיוט רַאֿפ טלוק ַא ןרָאװעג ןבירטעג ,רעדייל ,זדנוא ַײב זיא סע
 טֿפָא טגעלֿפ סע .םענעברָאטשעג ןטבילַאב ַא ןוֿפ ןדייש ךיז טנָאקעג טשינרָאג ןבָאה
 ענעברַאטשעג ערעייז ןוֿפ רענייב ךיז טימ ןגָארטעג ןבָאה סרעטומ זַא ,ןֿפערט
 ערעייז ןוֿפ קנעדנָא ןטצעל םעד טימ ןדייש רָאג ךיז קידנענָאק טשינ ,רעדניק
 ,םינכש עשינדייה יד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא טלוק-טיוט רעד ,עטבילעג
 טכַאמעג טָאה רעּפרעק ןטיוט ַא ןױירנָא סָאד .טֿפמעקַאב םיא ןבָאה םינבר יד ןוא
 ןעלקנערּפשַאב ךיז טזומעג רע טָאה ,ךיז ןקינייר וצ ידּכ ןוא ,ןיירמוא ןשטנעמ ַא
 רעד רעבָא .וק רעטיור רעד ןוֿפ שַא ךיז ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעסַאװ טימ
 רעקידלַאװעג רעד בילוצ ךעלטסָאק רעייז ןעוועג זיא וק רעטיור רעד ןוֿפ שא

 -רַאֿפ טָאה וק עטיור ַא ביוא לַײװ ,וק עטיור טולָאטבַא ןַא ןעניֿפעג וצ טייהנטלעז
 -עג טשינ ןיוש ךיז ,ןיד ןכָאנ ,יז טָאה ,לעֿפ ריא ןיא רָאה עסַײװ ייווצ רָאנ טגָאמ
 טצונעגסיוא ןבָאה המהב רענעטלעז ַאזַא ןוֿפ רעציזַאב יד .קעווצ םעד רַאֿפ טסַאּפ
 ןוֿפ םיחילש .סעמוס עשיטסַאטנַאֿפ ןלָאצַאב ךיז ןסייהעג ןוא ףערט ןכעלקילג ַאזַא
 ,ןיילַא לארׂשי-ץרא ןיא רָאנ טשינ ,געוו ןיא ןעוועג קידנעטש ןענַײז שדקמ-תיב

 יד טשרָאֿפעגכָאנ ןבָאה ןוא ,ןודיצ ןיא יו ,ןצענערג עריא רעסיוא וליֿפַא רָאנ
 רעכעלקילג ַאזַא ןֿפָארטעג טָאה לֿבוי ַא ןיא לָאמַא .וק רעטיור ַאזַא ןוֿפ ןרוּפש
 ןעוועג שדקמה:תיב ןיא וק רעטיור רעד ןוֿפ שא רעד זיא םעד בילוצ .לַאֿפוצ
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 -רַאֿפ יד סָאװ ,השורי ַא יו ,תורצוא עטסקילייה ןוא עטסרעַײט יד ןוֿפ רענייא יו
 טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןענַײז ןנח-ינב יד זיב .טזָאלעגרעביא ןבָאה תורוד ענעגנַאג
 ַא ןָא ,תונברק-גנוקינייר רַאֿפ ןרָאװעג טצונַאב וק רעטיור רעד ןוֿפ שַא רעד זיא
 טָאה סָאװ ,ןדִיי ןדעי רַאֿפ עיגעליווירּפ ַא יו ,ךַײר רַאֿפ ַײס ,םערָא רַאֿפ ייס קוליח
 ןכיוה ַאזַא טריֿפעגנַײא רעבָא ןבָאה ןנח-ינב יד ,רצוא-סקלָאֿפ םעד ףיוא טכער ַא
 ןַא זַא ,ןברק-גנוקינייר ַא וצ וק רעטיור רעד ןוֿפ שַא םעד ןצונַאב רַאֿפ לָאצּפָא
 ךיז ןבָאה סָאד .ןכיירגרעד וצ סָאד ןעװעג תלוכיב טשינרָאג זיא ןַאמערָא
 יד ןרירנָא טנָאקעג ןבָאה ייז ,עכַײר יד ןוא עקיטכעמ יד רָאנ ןעניגרַאֿפ טנָאקעג
 גנורעטיברַאֿפ סיורג ןסַאמ יד ַײב ןֿפורעגסױרַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה סָאד .עטיוט
 ,ןטסעטָארּפ ןוא

 ןענַײז סע ןוא .ןסַאמ יד ןוֿפ טײקנדירֿפוצמוא יד טצונעגסיוא טָאה אבאירב
 ,וזוּפשמ-םינהּכ ערעדנַא ךיוא ןציטש םיא זַא ,םילשורי ןיא תועידי ןעגנַאגעגמורַא
 ןוֿפ טֿפַאשרעה רעקידנרעױד-גנַאל רעד ףיוא ןעוועג קיטכיזרעֿפײא ןענַײז עכלעוו

 ױזַא ןטלַאה ךיז טנָאקעג טשינ יאדווַא רע טלָאװ עציטש רעייז ןָא .ןנח ןוֿפ זיוה
 עטיירב עכלעזַא ףיוא סולֿפנַײײא ןוֿפ ץענ ןַײז ןטײרּפשסיױא ןוא ַײרֿפ רעד ףיוא גנַאל

 | ,ןטכיש
 ןַײז ץוחַא .שטנעמ רעטעדליבעגמוא ,רעבָארג ַא ןעוועג אבא:רב זיא ןיילַא

 םױצ-ןֿפַאלקש ַא ןגָארט וצ טײקַיעֿפמוא ןַײז ,טסעטָארּפ ןַײז ,טײקטרעטיברַאֿפ
 ,ןשטנעמ ןשידִיי ןדעי רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ,ֿבגַא ,זיא סָאד סָאװ ,ליומ ןַײז רעביא
 ןיא טָאה סָאװ ,ליומ סיורג ַא :טגָאמרַאֿפ טשינ ןטֿפַאשנגײא ערעדנַא ןייק רע טָאה
 רַאֿפ טייקרעטיב יד ןֿפרָאװעגסױרַא ןזַארֿפ עבָארג ,עטלבוהעגמוא ,עקידהּפצוח
 ןַײז יאדוװַא טָאה רע .ןצרַאה ןֿפױא טלמַאזעגנָא םענייא ןדעי ַײב זיא סָאװ ,ןסָאמ יד
 ןוֿפ לסעג ןיא ,ףיוה-שדקמה:תיב ןֿפױא ךעלטנֿפע ןריֿפנָא טנָאקעג טשינ טייקיטעט
 -ֿפױא עמייהעג ןוא ענעֿפָא עקילייצמוא יד ,לודג-ןהּכ ןוֿפ ןענָאיּפש יד .םייוג יד

 ,ףיוה:שדקמ-תיב ןיא ןסַאמ יד ןשיווצ טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעעז
 ,גנוגעװַאב רעדעי רַאֿפ ,טרָאװ ןדעי רַאֿפ ךַאװ ןרעיוא ןוא ןגיוא ןטלַאהעג ןבָאה
 ןעוועג ןענַײז סנקעטש ןוא רעטיר ענרעַײלב ערעייז טימ םירטוש ןוא םירמוש יד

 ,ןשטנעמ עטגערעגֿפױא לדער ַא טלמַאזרַאֿפ רָאנ ךיז טָאה סע ואוו ,טרָא ןֿפױא
 -וצ עקידנעײטשמורַא יד ּפעק יד רעביא ּפעלק ןגער ַא טימ ןבירטעצ ןבָאה ןוא
 טייקיטעט ןַײז רַאֿפ דלעֿפ טיירב ַא ןענוֿפעג אבא-רב טָאה רעבָא רַאֿפרעד ,רערעה
 .ןורדק-לחנ ןוֿפ טנגעג רעקיּפמוז רעד ַײב ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא
 יד ןוֿפ סרעדנעטש יד ַײב ,טניואוועג טָאה טײקמערָא יד ואוו ,רעיוט-טסימ םַײב
 טכירעגמוא .ןעמָארק-לייא ןוא -לעמ יד ןוֿפ ךעלבלעוועג יד ַיײב ,תוכאלמ-ילעב
 ןייטשלימ ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע .ןזיוװַאב טרָאד ךיז אבא-רב טָאה
 ןסָאמ יד ןֿפורעג ןוא ,רעברַאֿפ ַא ןוֿפ ץָאלק ַא ףיוא רעדָא ,רעשערד-לייא ןַא ןוֿפ

 -סיוא טָאה רע .ןנח-ינב יד ןגעק דנַאטשֿפױא ןַא וצ ,םיור וצ סמ ןייק ןלָאצ וצ טשינ
 -שכעהיזַײרּפ יד יוװ ,ייז ןגעק טוט ןנח ןוֿפ זיוה סָאד סָאװ ,תולווע עלַא טנכרעג

 ןוֿפ שַא םעד טנָאמרעד ייז טָאה רע ןעוו ןוא ,לעמ ףיוא ,תונברק-ןביוט ףיוא גנור
 -רעדנַאנוֿפ ױזַא ייז רע טָאה ,ייז רַאֿפ ןסָאלשרַאֿפ טָאה ןנח סָאװ ,וק רעטיור רעד
 יד ןגעק םערוטש ַא ףיוא ןריֿפ לָאמטסנעד טנָאקעג ייז טָאה רע זַא ,טמַאלֿפעג
 רעִירֿפ ןעוועג טשינ ןטלָאװ לודג"ןהּכ ןוֿפ םיתרשמ יד ןעוו ,רעבלעוועג-ןנח
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 ןשטַײב ערעייז טימ ןסַאמ עטזױרבעגֿפױא יד ןבירטרַאֿפ ןוא ןרָאװעג טרימרַאלַא
 ,סנקעטש ןוא

 ןעוועג זיא שרדמ-תיב רעזדנוא .ןֿפָארטעגנָא טֿפָא לָאמטסנעד םיא בָאה ךיא

 טֿפָא .קרַאמ ןטלַא ןוֿפ גױנּפָא ןַא ,לסעג-םימשב ןיא ,רעינירוק יד ןוֿפ לוש רעד ןיא

 סָאג ןוֿפ למוט ַא :סענעצס עכלעזַא ןוֿפ ןעוועג תודע ןַא ןיילַא ךיא ןיב לָאמ
 ,ןעמוקעגסױרַא ןענַײז רימ זַא .שרדמ-תיב רעזדנוא ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה
 ןשיוװצ ,רעטרעביושעצ ַא טייטש רע יװ ,ןאבא-רב ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה
 יו ןעייטש טסורב רענעסקַאװַאב ןַײז ןוֿפ רָאה יד .עגנעמ רעטרעדורעגֿפױא ןַא
 ,סעצײלּפ עקרַאטש ,עטיירב טימ ,רעקיטנַאקריֿפ ַא .סעקליּפש עטעװעקיּפעגנָא
 ןוֿפ רעטרעוו ,ןסַאמ יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא רעטרעוו ךיז ןטיש ליומ ןטיירב ןוֿפ
 ,עבָארג ,עטסָארּפ רעטרעװ ,טכַאמנָא ןוֿפ ,טייקינעטרעטנוא ןוֿפ ,דנַאש ןוֿפ ,ןַײּפ
 טימ ,עגנעמ יד ,יז ןוא .ןילַא טײקמערָא יד יוװ ,סַאג יד יו עכעלמייהמוא ,עיור
 -רַאֿפ ךרוד --- דרָאב ןוא ּפָאק ןוֿפ רָאה ענעכָארקעגסיױא טימ ,ןגיוא עטעיפָארַאֿפ
 ,ןעמייה עקיּפמוז ןוֿפ רעמינּפ עכיילב-יולב-קישַא טימ --- ,ןטײהקנַארק ענעדייש
 עכלעוו ןוֿפ ,רעדמעה-קַאז עטלױֿפרַאֿפ ,ענעסירעצ טימ טדיילקַאב ערעייז דנַאש יד
 טרעה עגנעמ יד --- ,תיציצ עטקייוועגסיוא עטָאלב ןיא ,עקיצומש ּפָארַא ןעגנעה סע
 עטדרָאבַאב ,עטײרּפשעצ ןוֿפ סױרַא ןעמוק סָאװ ,דייר עקידרענוד יד וצ וצ ךיז
 :רעסעמקַאה ַא טימ טקַאהעג יו ,ןּפיל

 ןוֿפ טולב םעד טימ עטקעלֿפַאב ,עקידאמט םורַא ןעייג רעבַײװ ערעײא;ק ---
 ןענָאק ייז לַײװ ,ךַײא ףיוא רוסא ןענַײז ייז .רעדניק ענעריובעג-טשרע ערעייז
 ןזיירּפ יד ןבױהעגֿפױא טָאה לודג"ןהֹּכ רעד :ןברקיגנוקינייר םעד ןעגנערב טשינ
 טלקנערּפשַאב ןרעוו וצ טַאהעג היכז יד טָאה ךַײא ןוֿפ רעוו .תונברק-ןביוט יד ףיוא
 ןוֿפ הרוֿבק רעד ךָאנ וק רעטיור רעד ןוֿפ שא םעד טימ טשימעג ,רעסַאװ טימ
 ןרעטנענרעד טשינ ךָאד ךיז טרָאט ריא !אמט עלַא ךָאד טנעז ריא ?עטנעָאנ ערעַײא
 ריא טנָאק טגַאװ רעקידנסיורד רעד וצ וליֿפַא !שדקמה-תיב ןוֿפ הרזע רעד וצ
 ןסָאלשעגסיױא ,קילבנָא סטָאג ןוֿפ ןרָאװעג ןסױטשרַאֿפ טנעז ריא .ןעמוקוצ טשינ
 םעד ףיוא ןעגנָאהעגֿפױא ןבָאה ןנח-ינב יד סָאװ ,סָאלש םעד ךרוד הנחמ סטָאג ןוֿפ
 ןוא .סָאלש םעד ןענעֿפעֿפױא ןָאק לסילש ןדלָאג ַא רָאנ .שדקמה"תיב ןוֿפ רעיוט
 ךָאנ ןטלַאה רעבַײל ערעַײא ןוֿפ תוקחד רעד ןוא טיונ רעד וצ ,רעגנוה םעד וצ
 ךַײא טָאה רע .טייקינירמוא רעקידנעטש ןיא תומשג ערעַײא טכענק סמודא
 םיערוצמ יוװ ,חאמוט יד ךַײא ןוֿפ טקניטש סע !ךַײלגוצ תולֿבנ טימ טכַאמעג
 "!ריא טנעז

 יד ןיא ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ןרעַײֿפ .אבא רב רעד ,ןעוועקסיּפ טנָאקעג טָאה רע
 ןיא ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה טנעה עקידרעמַאה ןוֿפ ןטסױֿפ .ןגיוא ענעשָאלרַאֿפ
 עקידלכרָאכ ךיז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא רעבַײװ יד ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .ךיוה רעד
 ןעמַאװצ ייז טילג סע .ןטיוט ַא ַײב ןענייוועג יד יו ןעגנַאלק-לעק ןוא דזָאנ ,תוללי
 יד ןֿפױלוצנָא ןעמוק רעבָא דלַאב .עטַאמש ַא יו ךיז ךָאנ ייז טּפעלש ןוא חוּכ ןייא
 ףיוא ןלַאנגיס יד ,תורֿפוש יד ןוֿפ ןזָאלב סָאד ןוא ןעּפיר סָאד טרעה ןעמ .םירטוש
 -רַאטשרַאֿפ ַא יז טימ טימ טמוק לָאמ טֿפָא .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןביג ייז סָאװ ,ףליה
 טימ ,רעדמעה עטרעצנַאּפעג ,עצרוק ןיא ןרענָאיגעל ,ןָאיגעל ןשימיור םעד ןוֿפ גנוק
 ןוֿפ ּפָארַא לָאמַא ךיז ןזָאל רעטַײר עשינַאמרעג ןליֿפַא ןוא ;ןדרעװש עצרוק
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 ענעַײלב -- ןוא ןסַאמ עטרעדורעגֿפיױא יד םורַא ןעלגניר ייז .ץַאלַאּפ סעסודרוה

 טרָאד ןוא ָאד .ןטעברַא ןדרעוש עצרוק ,ּפעק יד רעביא ןענעגער סעקישטנַאק

 ןוא טרילָאזיא דלַאב רעבָא טרעוו יז .דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ עּפורג ַא טוואורּפ

 טולב ןגייא רעייז ןיא ךיז ןרעגלַאװ עכלעוו ,םירגּפ ענלצנייא ןיא ןבירעגֿפױא

 ףיוא ,רעדיילק עטקעלֿפַאב ברַאֿפ טימ ,ןגירק-קינָאה ,ּפעט ענעטָארטעצ ןשיווצ

 ,ץַאלּפ-קרַאמ ןליטש ,ןטמַארעגֿפױא םעד

 טלעטשעג ןענַײז ןזַײרּפ עכיוה .ןעמוקַאב טשינ ייז ןענָאק ןאבא-רב רעבָא

 "קָארּפ רעד ןוֿפ זַײױּפ םעד טימ טרעמעג ,ּפָאק ןַײז רַאֿפ לודגיןהּכ ןוֿפ ןרָאװעג

 ןסקַאװ טרעדנוה ,רעטגורַא יז ןקַאה םענייא ,אבַא-רב טָאה ּפעק טנזיוט .רוטַאר

 טלעטשרַאֿפ ,ןסַאמ יד ןוֿפ סעטכַאלּפ טימ טקעדעגוצ רע טרעוו טונימ ַא ןיא ,סיוא

 ,ןלַאנַאק ,ךעלסעגרעטניה ךרוד ךרודַא ךיז טכיילש רע ןוא ,רעדיילק ערעייז טימ

 ַא ןיא ךיז טלַאהַאב ,ןַײרַא סעשזוילַאק ןיא ךיז טזָאל ,רעכעד רעביא טגנירּפש

 טגיריבַאל םעד ןיא טדניװשרַאֿפ ,סַאֿפ-ןַײװ ַא ןיא רעדָא קינָאה ןוֿפ גורק ןרעל

 ןוֿפ דַאקסַאק ַא יו רעטנורַא ךיז ןזָאל סָאװ .רעכעד-ךלַאק ,ןטַאלּפ ,סעדייבעג ןוֿפ

 .רעטנורַא ןורדק-לחנ םוצ טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ ץומש ןוא דנַאש

 ךַאלֿפרעבױא רעד ןוֿפ וצ םיא טקעד ,ךיז ןשיוװצ םיא טלַאהַאב טײקמערָא יד

 ,סיוא רעדיוו טסקַאװ רע ןענַאװ זיב ,געט רָאּפ ַא ףיוא

 לייט רע טגַאװ ,סרעעזֿפױא יד ןוֿפ םינּפ ןיא ,ףיוה-שדקמה:-תיב ןיא וליֿפַא

 סיוא רע טסקַאװ .ךיז ןקוקוצמורַא טַײצ ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא .ךיז ןזַײװַאב וצ לָאמ

 הללק ןַײז טֿפרַאװ ןוא ןלָאצ-סמ ןגעק טריטיגַא ,סעקינלגר-ילוע ןוֿפ זילרק ַא ןיא

 טנעלעגנָא ןציז ייז ןעוו ,עכַײר יד ןוֿפ רעזַײה יד ןיא וליֿפַא ,ָאי .ןנח-זיוה ןֿפױא

 ךיז רע טזַײװַאב ,דנַײרֿפ ערעייז טימ ןטַײצלָאמ ַײב ןלוטש-גיל ערעייז ףיוא

 טימ ,ןגיוא עטמַאלֿפעצ טימ .ןריט-רעטכעוו יד ךרוד ןסירעגכרודַא ,גנילצולּפ

 טֿפירשֿפױא ןַא יו טקריוו עכלעוו ,הללק ןַײז רע טֿפרַאװ ,טנַאה רעטסױֿפעגֿפױא ןַא

 .ןיד-קסּפ םעד ןָא טביײרש סָאװ ,טנַאװ רעד ףיוא

 -געהנָא עטשרע ענַײז ןוֿפ רענייא זיא תוירק-שיא הדוהי זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע

 םיור ןגעק ןסַאמ יד טזױרבעגֿפױא טָאה רע יוװ ,ןדער טרעהעג םיא טָאה רע זַא .רעג

 טימ רעטלגילֿפַאב ַא ,רעשיטסַאיזוטנע ןַא ןעמוקעג רע זיא ,לודגדןהּכ םעד ןוא

 :ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא ןומידקנ יבר ןוֿפ שרדמה:-תיב ןיא ןֿפױל וצ ,גנונעֿפָאה

 חישמ טייטש ןסיורד ןיא !ןענוֿפעג םיא בָאה ךיא !ןענוֿפעג םיא בָאה ךיא --

 ףרַאש ענַײז טלמַאז ןוא

 יד ןוֿפ רענייא וצ ןרעהוצ ךיז לָאז יבר רעד זַא .גונעג ןעוועג זיא יאדווַא

 ,ןעגנוסיגרַאֿפ-טולב יד ןוֿפ ענייא ןעזוצ ןוא ,טקידערּפעג טָאה אבא-רב סָאװ ,תושרד

 ךיז טָאה רע ןוא ,עיצַאטיגַא רערַאבטכורֿפמוא ןַײז טימ ןֿפורעגסױרַא טָאה רע סָאװ

 :ןהדוהי וצ ןֿפורעגנָא ךיז ןוא סניירמוא סעּפע ןוֿפ יו ,םיא ןוֿפ טלקַאשעגּפָא

 סָאד לייו רע טשינ טיורב ןייק טעװ גייט םעד ןוֿפ .הדוהי ,הדוהי --

 ,ןטש ןוֿפ ןווייה יד ןוֿפ רָאנ ,טָאג ןוֿפ ןווייה יד ןוֿפ טשינ ןעגנַאגעגֿפױא זיא גייט

 -רעביא יז ןוא לארׂשי ןוֿפ האוֿבנ יד ןעמונעגּפָא טָאה טָאג ןעוו ,ןָא גָאט םעד ןוֿפ

 ןלָאז ייז זַא ,חורה-חוּכ ַא טימ םימכח יד ןעקנָאשַאב רע טָאה ,רעדניק וצ ןבעגעג

 ,הדוהי ,הדוהי .לכׂש ןטימ ייז רַאֿפ ןסָאלשרַאֿפ זיא סע סָאװ ,סָאד ןליֿפרעדסױרַא
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 טייג סָאװ ,טיוט ןוֿפ קנַאטשעג םעד טשיג ןעד וטסליֿפ ?חורהחוּכ ןַײד זיא ואוו

 ,םהמ קחרי ושֿפנ רמושה ,הדוהי ,ןיינ ?ןאבא-רב ןוֿפ ףיוא

 סָאװ ,תועט םעד ןיא ,דימּת יו ,טגייצרעביא ךיז ןיילַא הדוהי טָאה דלַאב ןוא

 טָאה יבר רעזדנוא זַא ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה סע .ןאבא-רב ןיא טָאהעג טָאה רע

 זיא רע ,ןײלַא רעטרעוו טימ טנגינגַאב טשינ ךיז טָאה אבא-רב .טַאהעג טכער

 ,ןגעװ יד ףיוא טַײל ענַײז טימ טרעיולעג טָאה רע .םיׂשעמ וצ ןעגנַאגעגרעביא

 ןבָאה סָאװ .םירחוס עכַײר ןלַאֿפַאב זיא ןוא ,םילשורי ןייק טריֿפעג ןבָאה סָאװ

 ןגעוו יד ןיא טייג רע זַא ,ןסייהעג טָאה סע .טבױרַאב ייז טָאה ןוא תורוחס טריֿפעג

 ןעמ ןוא .טַײלעמערָא וצ רעטיג עטביורעגוצ יד טלייטעצ רע זַא ,יאנק הדוהי ןוֿפ

 ךיוא רָאנ ,לודג-ןהּכ ןוֿפ רָאנ טשינ םיׂשעמ עשירעביור ענַײז רַאֿפ טכוזעג םיא טָאה

 ,ןירדהנס ןוֿפ

 טַאהעג ןיוש ךיא בָאה ,ןיבר ןַײמ וצ דימלּת ַא רַאֿפ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ןיא רעסַאװ-לַאװק ַא ַײב טצעזַאב ךיז טָאה םייסיא יד ןוֿפ ןַאמ ַא זַא ,טרעהעג

 ,ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה םייסיא יד ןוֿפ שטסרעמ יד ואוו ,טרָאד ,הדוהי-רבדמ

 סָאװ ,לוק סָאד ןיב ךיא; :עשוהי ןוֿפ קוסּפ םעד ךיז ףיוא טנעיילעג טָאה רע ןוא

 ףיֹוא טרַאװעגסיױא ןכָאה סָאװ יד ,ןשטנעמ ליֿפ ןוא --- "!ךריז ֹונּפ :רבדמ ןיא טֿפור

 ,רבדמ ןיא םיא וצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז ,עטנרעלשג-טשינ ןוא עטנרעלעג ,ןחישמ

 ,ןדרי ןוֿפ גערב םוצ טױיֿפעג ייז טָאה --- ,ןסייהעג ןַאמ רעד טָאה ױזַא --- ,ןנחוי ןוא

 רע ןוא ,וחירי ןוֿפ רעמייב-לטייט עטעֿפ ,עכַײר יד ןוֿפ גנַאגסיױא םייב זיא סָאװ

 תומשנ ערעייז יו ,םעד ךָאנ ,םיֿפוג ערעייז טלֿבוטעג טָאה רע .ןעוועג לֿבוט ייז טָאה

 -ֿפיױא ןכַאמ וצ טײרַאב ייז ידּכ רָאנ ,גנוקינייר בילוצ טשינ ,ןָאטעג הֿבושּת ןבָאה

 קורדנַלא ןסיורג ןייק .ןעמוקנָא דלַאב טָא טֿפרַאדַאב טָאה רעכלעוו ,ןחישמ ןעמענוצ

 יד ןוֿפ ןוײרק יד ןיא ,טסייה סָאד ,ןַײרק ערעודנוא ןיא ליבטמה ןנחוי טָאה

 ,םייסיא יד ןוֿפ ןטלַאהעג ליֿפ טשינ ןבָאה םימכח יד .טכַאמעג טשינ ,םישורּפ

 ןוֿפ ּפָא ךיז ןגָאז ,ןעלֿבוט ןייא ןיא ךיז ןטלַאה ,ןבעל ןוֿפ שדוּפ ךיז ןענַײז עכלעוו

 םידיסח ןֿפורעג ייז ןבָאװ םימכח יד .סאתורֿבח ערעדנוזַאב ןיא ןבעל ןוא רעבַײװ

 לָאז ןעמ ,ליוו טָאג זַא ,טנרעלעג ןבָאה םישורּפ יד .עמורֿפ-שירַאנ -- םיטוש

 ,"םהב יחו; : קוסּפ ןיא טייטש סע יו יוזַא ,ןברַאטש טשינ ,תווצמ ענַײז ןיא ן בע ל

 ,ןשטנעמ רַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעג זיא ערעל סטָאג זַא ,טנרעלעג ןבָאה םישורּפ יד

 ,םיכאלמ רַאֿפ טשינ

 ,הרות-לעב ַא ,דָיי רעמורֿפ ַא זיא ןנחוי רעד זַא ,טסואוועג רעבָא ןבָאה רימ

 וצ טנעָאנ ןעוועג זיא ,טקידערּפעג טָאה רע סָאװ ,חישמה-תאיב רעד יוװ ױזַא ןוא

 ,ןײז לֿבוט ךיז םיא וצ ןעמוקעגסורַא הרותרילעב ליֿפ ךיוא ןענַײז ,ץרָאה טגדעי

 רימ יו ,םעד ךָאנ טשרע .ןעמונעג טשינ רענייק ךַאז יד רעבָא טָאה טסנרע רעייז

 ןרַאֿפ ןעמוק וצ טגַאװעג טָאה ליבטמה ןנחוי זַא ,םילשורי ןיא טרעהרעד ןבָאה

 טָאה רע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןעלדיז וצ ןוא ןטליש וצ םיא ןוא לילג ןוֿפ ךרַארטעט

 "בעד רעייז ןנחוי זיא לָאמטסנעד טשרע --- ,בַײוװ סָאד רעדוב ןַײז יב ןעמונעגוצ

 רעמ ןעמוקַאב ןבָאה רעטרעוו ענַײז .םימכח יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג ןביוה

 םיא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .טרעהעגוצ שרעדנַא רָאג ייז וצ ךיז טָאה ןעמ ןוא טכיוועג

 טָאה סע ןעוו .איֿבנ ַא ןוֿפ תודימ יד ןזיװעגסיורױַא טָאה סָאװ .םענייא רַאֿפ ןטלַאה

 ןֿפרַאװעג ןוא ןעמענטסעֿפ ןנחוי טזָאלעג טָאה ַאּפיטנַא סודרוה זַא ,טרעהרעד ךיז
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 "רעד ליבטמה ןנחוי זיא ,ץַאלַאּפ ןַײז ןוֿפ רעלעק ןיא ,ןַײרַא הסיֿפּת רעד ןיא םיא
 ,םיחילש ענַײז ןעוו ןוא .שודק ַא איֿבנ ַא וצ ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןביוה
 רעד טימ ףיוה-שדקמה:יתיב םעד טכיירגרעד ןבָאה ,טקישעגסױרַא טָאה רע עכלעוו
 זַא ,הסיֿפּת-רעלעק ןַײז ןוֿפ רעכעל יד ךרוד ןבעגעגסיױרַא טָאה רע סָאװ ,הרוׂשב
 ןוֿפ ןעקנירטרַאֿפ ךיז ןזָאל טשינ ןוא טסַײג רעזדנוא ןיא ןלַאֿפ טשינ ןלָאז רימ
 עטצעל יד ןיא ןקרַאטש ךיז ןלָאז רימ רָאנ ,םורַא זדנוא טלגניר סָאװ ,סטכעלש םעד
 ןָא טמוק סָאװ ,םימשה:-תוכלמ םעד ףיוא ןטרַאװ וצ ןרעהֿפױא טשינ ןוא תוחוּכ
 הרוׂשב יד ןעמונעגֿפױא דײרֿפ טימ םילשורי ןיא עלַא רימ ןבָאה --- .ךיז טנענ ןוא
 זַא ,טרַאװעגסיױא גָאט ןדעי ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ןבָאה רימ ןוא ,הלואג רעד ןוֿפ

 ,םולש ןוֿפ הרוׂשב יד ןגָאזנָא ןוא גרעב יד ףיוא ןזַײװַאב ךיז לָאז איֿבנה והילא
 .איֿבנ םעד ןוֿפ ןרָאװעג טגָאזעגוצ זדנוא זיא סע יװ ױזַא

 סעּפע לָאז קילבנגיוא ןדעי ,גָאט ןדעי זַא ,טרַאװרעד לָאמטסנעד ןבָאה רימ
 רָאװעג ןענַײז רימ ןוא ןגרָאמירֿפ ןיא ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה רימ זַא .ןעשעג
 טרעדנואוועג ךיז רימ ןבָאה ,ןעמוקעג טשינ טכַאנ רעד ךרוד זיא חישמ זַא ,ןרָאװעג
 טָאה גָאט רעד זַא ןוא ."גָאט ןקיטנַײה םעד ךרוד רע טמוק סיוועג; :טגָאזעג ןוא
 ךיז רימ ןבָאה ,ןעמוקעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא חישמ ןוא ןייגוצרעטנוא טגיינעג ךיז
 ןגיוצעגנָא ױזַא .?טכַאנ רעד ךרוד רע טמוק סיוועג ,, :טגָאזעג ךיז ןוא טרעדנואוועג
 ןוא ןַײרַא למיה ןיא טקוקעגסיוא ןבָאה ןשטנעמ זַא ,גנוטרַאװרעד יד ןעוועג זיא
 "נָא ןרעטש רעדמערֿפ ַא זיא לָאמנייא .ןרעטש יד ןיא םינמיס יד ןקעדֿפױא טלָאװעג
 ןַײז ןֿפרָאװעגרעביא ,שדקמ:תיב ןרעביא ןטכיולעג טיירב טָאה ןוא ןעמוקעג
 עדליוו טימ ןֿפָאלעגֿפױנוצ ךיז ןשטנעמ תונחמ ןענַײז ,רעיוט םענייש ןרעביא ץנַאלג
 ,םילשורי ןיא ןרָאװעג זיא קינַאּפ עסיורג א "ףעמוקעג זיא חישמ/, :ןעיירשעג
 זַא ,רעטיה-ןרעיוט יד ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןוא ןרעיוט יד טלגנירעגמורַא טָאה ןעמ
 זיא סנױזַא סָאװ ,תורזע יד וצ ןַײרַא ןריֿפ סָאװ ,ןריט יד ןענעֿפע ןלָאז ייז
 טימ ןבַײרטרַאֿפ עגנעמ יד טזומעג טָאה ןעמ .טכַאנַײב ןָאט וצ ןטָאברַאֿפ גנערטש
 ,דלַאװעג

 -רַאֿפ ןביױהעגנָא רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,תוירק-שיא הדוהי ןעוועג זיא סע
 ,לילג ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןכעלרעדנואוו ַא ןגעוו הרוׂשב יד ןטיירּפש
 ליֿפ ױזַא ייז טָאה ,סעקינלגר-ילוע יד ןשיווצ טײרדעגמורַא ךיז גנַאל ױזַא טָאה רע

 ערעייז ןיא ןחישמ ןוֿפ ןכייצ ןייק טשינ ךיז טזַײװַאב סע ביוא ,טגערֿפעגסיױא
 ַא ןגעוו טַײלסדנַאל רעלילג יד ןוֿפ טרעהרעד לָאמנייא טָאה רע זיב --- ,תומוקמ

 רעד ןיא רעדנואוו טוט ןוא הרוּת ןַײז טײרּפשרַאֿפ סָאװ ,תרצנ טָאטש רעד ןוֿפ ןיבר
 םעד ןגעוו טרעהרעד לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה רימ זַא ,קנעדעג ךיא .םוחנ-רֿפּכ טָאטש
 ןבָאה ,תואלֿפנ ןוא םיסנ ענַײז ןגעוו ןלײצרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה הדוהי סָאװ
 "?העושי יד ןעמוק לָאז לילג ןוֿפ !תרצנ ןוֿפ יבר ַא, :טלקָאשעג לטקַא יד טימ ,רימ

 ,רעלילג ערעדנַא גָאט ןדעי ןומידקנ ןיבר ןַײמ וצ טכַארבעג טָאה הדוהי רעבָא ---
 טוט רע זַא ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ףיוא טגָאזעג תודע ןבָאה עכלעוו ,רעמוחנ-רֿפכ |

 -ַָאלשרעד רע טסיירט ,עקנַארק רע טלייה רָאנ טשינ :תומוקמ ערעייז ןיא רעדנואוו

 טצעז ,עמערָא יד ןוֿפ ןבוטש יד ןיא טמוק רע רָאנ ,תוער תוחור טבַײרטרַאֿפ ,ענעג
 ןוא ,ךיז וצ םיסכומ יד וצ וליֿפַא טזָאל ,ןסע שיט ןייא ַײב םיצראה:ימע יד טימ ךיז
 ,ייז טשטנעב ,רעדניק טימ םורַא ךיז טלגניר רע :רשיה ךרד ןֿפױא ךירדמ ייז זיא
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 ןצַאז ענלצנייא יד ןעוועג ןענַײז ,טרעדנּווועג ןטסרעמ םוצ זזנוא טָאה סע סָאװ רָאנ
 וצ ןעוועג טנעָאנ זיא סָאװ ,הרוּת ַא ,זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז סָאװ ,הרוּת ןַײז ןוֿפ
 ךיוא ."ןרעוו טּפשמעג טשינ ןיײלַא טלָאז ריא ידּכ ,טשינ טּפשמ; :ץרַאה רעזדנוא
 טנעקרעד דלַאב טָאה יבר ןַײמ ,טלײצרַאֿפ רע סָאװ ,םילשמ ןוֿפ טרעהעג רימ ןבָאה
 וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז רעבָא דלַאב .ללה ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ זיא רע זַא ,םיא ןיא

 ירעוו -- ,ןלַאֿפ טזָאלעג טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד סָאװ ,רעטיועוו ןרעיוא ערעזדנוא

 ,זדנוא ןוֿפ ןדעי ןוֿפ ץרַאה סָאד טרעטיצעגֿפױא ןבָאה סָאװ ,רעט
 הדוהי טָאה -- ?זיא רע רעװ ,ןעניֿפעגסיױא ליוו ךיא ,םיא וצ ךימ טקיש; ---

 | ,טנָאמעג
 ןֿפוררַאֿפ טָאה יבר רעד זיב ,ןיבר ןַײמ וצ ןענַאטשעגוצ גנַאל ױזַא זיא רע ןוא

 ,ללה ןוא ינירוק ןועמש ןוא יתמר ףסוי םירֿבח יד ןעמוקעג ןענַײז סע ,אתורֿבח יד
 ןבָאה ייז ןוא .ייז וצ ןרָאװעג ןזָאלעגוצ זיא ,רג רעד ,םהרֿבַא-ןב םהרֿבַא ךיוא

 .אמיחרו אליחדב טלקָאשעג ךיז הדוהי טָאה -- ,ָאי ,ָאי --

 ןַײז םחרמ ךיז םלועילש-ונובר רעד טעװ רשֿפא .ןעמָאנ סטָאג טימ ייג --
 ,זדלַאה םוצ ןיוש טכיירגרעד רעסַאװ סָאד םערָאװ ,לארׂשי קלָאֿפ ןַײז ףיוא

 -ֿפיױא זיא ןוא לקעּפ ןַײז ןדנובעגנָא ןוא ןקעטש ןַײז ןעמונעג טָאה הדוהי ןוא
 ןָא ןײלַא רענייא טײלגַאב םיא טָאה ןומידקנ יבר רעד .םוחנ-רֿפּכ ןייק ןעגנַאגעג
 .ךַאז יד ןשרָאֿפוצסױא תוירק-שיא הדוהי ןקיש וצ טמיטשַאב

 ןענרעל ןַײז וצ וצ ךיז רעה ,ץכעוט ןַײז ןוֿפ רָאװעג רעוו ,ייג ,הדוהי ---
 ןעקנעדעג טסלָאז :ןבָאה ןעניז ןיא רעבָא וטסלָאז ךַאז ןייא רָאנ .ןגעוו ענַײז שרָאֿפ

 ןריואוושַאב טָאה ,ךלמה המלש ,ןשטנעמ עלַא ןוֿפ רעטסגילק רעד סָאװ ,קוסּפ םעד

 דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא; :םילשורי ןוֿפ רעטכעט יד םיא טימ
 יז זיב עביל יד ןרעטנומֿפױא טשינ טסלָאז ןוא ןקעוו טשינ טסלָאז -- "ץּפחתש
 ?וצ רימ וטסגָאז ,ןחישמ ןעמ טניימ עביל .ןלעװ ןיילַא טשינ טעוו
 רעד וצ טָאה ןעמ ןוא דוס סיורג ןיא ןעוועג זיא גנַאג סהדוהי לַײװ ,םידימלּת יד
 ,םוסרּפ ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ ךַאז

 -עגעגרעביא ןַא ןרָאװעג דלַאב הדוהי זיא ,ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יו

 -סיוא ,טשרָאדעגסיױא ןעוועג זיא המשנ ןַײז ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ דיסח רענעב
 רע ןכלעוו ןוֿפ ,לַאװק ַא וצ ןעמוקוצוצ טצכעלעג ןוא טקנעבעג טָאה רע ,טנקירטעג
 ןרָאװעג דלַאב זיא רע ןוא ,טקישעג םיא ןעמ טָאה ןשרָאֿפ --- .הקיני ןּפעש לָאז
 ןביוהעגנָא טָאה הדוהי .ןיבר םעַײנ םעד ןוֿפ רעגנעהנָא עטסייה יד ןוֿפ רענייא
 םיסנ יד רעביא ווירב אתורֿבח רעצנַאג רעד וצ ןוא ןומידקנ ןיבר םוצ ןקיש
 לוֿפ ןעוועג זיא רע .הֹרוּת סניבר ןַײז ןבעגעגרעביא טָאה רע .ןיבר ןַײז ןוֿפ תואלֿפנו
 ןהדוהי ןוֿפ ווירב ַאזַא ןעוו ,לָאמ סעדעי .ןיבר ןַײז רעביא תוחבשתו תולהת טימ
 ןעמ םערָאװ --- ,לילג ןוֿפ חילש ַא ךרוד תודוס-דוסב טקישעג ,ןעמוקעגנָא זיא
 ןומידקנ יבר רעד טָאה -- .ךַאז רעד וצ םוסרּפ ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה
 תישמ ןוֿפ קנַאב רעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה יבר רעד .אתורֿבח יד ןֿפורעגֿפױנוצ
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 ווירב יד ייז רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ טָאה ןומידקנ יבר ןוא ,םיא םורַא אתורֿבח יד --
 יד םערָאװ ,הֿבישי רעד וצ ןזָאלעגוצ טשינ ןעמ טָאה ,םידימלּת יד ,זדנוא .הדוהי ןוֿפ
 סָאװ ,םעד ןגעוו טרעהעג רָאנ ןבָאה רימ .תודוס-דוסב ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ךַאז
 ןבָאה רימ סָאװ ,טסייה סָאד ,רעיוט ןרעטניה ןוֿפ ןּפַאכֿפױא טנָאקעג ןבָאה רימ
 "עג ןבָאה רימ םערָאװ ,שרדמ-תיב ןוֿפ ריט ןיא טלַאּפש ַא ךרוד טרעהעגרעטנוא
 ,טלעוו רעד ןטימ ןיא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז עסיורג ןיא ךיז טלדנַאה סע זַא ,טסואוו
 ,ריט רעד רעטניה ךיז ןכרָאהוצרעטנוא טביולרעד ךיז רימ ןבָאה םעד ךרוד ןוא

 -ֿפיוא סגיבר רעזדנוא ןיא גנורעדנע ןַא טקרעמַאב רימ ןבָאה טַײצ רענעי וצ
 ןבָאה ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןּפיל ענַײז וליֿפַא ןעוו .גנוריֿפ
 זיא רע ןוא טכיל שילרעטסיוא ןַא טימ ןטכיולעג ןבָאה ייז ,ןגיוא ענַײז טדערעג
 "מוא עסיוועג ַא טקרעמַאב ךיוא ךַײלגוצ רעבָא ןבָאה רימ ,דיײרֿפ טימ לוֿפ ןעוועג
 -לודעגמוא ןַא -- ,טציא זיב טנעקעג טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,םיא ןיא טייקיאור
 עלַא ןיא ץעזעג סָאד ןשטַײטסיױוא ףיוא ןענַאטשַאב טשינ ןיוש זיא רע .טייקיד
 ןבעגעגּפָא רעמ ךיז טָאה רע .טציא זיב גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,ןלַאטעד
 רע ןוא ,זמר ךרדב םיאיֿבנ יד ןוֿפ םיקוסּפ ןשטַײטסױא טימ ,הדגא טימ
 ךלַאב .ןענַאטשרַאֿפ טשינ רָאלק ןבָאה רימ סָאװ ,סעּפע ףיוא טַײדעגנָא טָאה
 יצ :שרדמ:-תיב םעניילק רעזדנוא ןיא ןעמוקעג גנומערוטשֿפױא עסיורג ַא זיא
 ןיבר רעזדנוא וצ טקישעג טָאה הדוהי סָאװ ,ווירב יד ןוֿפ ןרָאװעג רָאװעג זיא ןעמ
 ,הלוגס-ידיחי יד רַאֿפ םירדח- ירדחב טנעײלעגרָאֿפ ייז טָאה יבר רעזדנוא סָאװ ןוא
 ןגעוו ןירדהנס םוצ ןוא לודג-ןהּכ םוצ ןעגנַאגרעד זיא סע -- ,שרעדנַא סָאװ רעדָא
 -דהנס יד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז רימ .םוחנ-רֿפּכ ןיא ןיבר םעד ןוֿפ םיׂשעמ יד
 לָאמטסנעד זיא יבר רעזדנוא ,תוחילש ַא םוחנירֿפּכ ןייק ןקיש וצ ךיז ןביילק ןיר
 סָאװ סעּפע טָאה ןוא יאכז ןב ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד טימ ןעמוקעגנעמַאזוצ טֿפָא ךיז
 דײשּפָא זדנוא ןוֿפ ןעמונעג יבר רעזדנוא טָאה לָאמַאטימ ,טהנעטעגנַײא ייז טימ
 ןטסרעמ םוצ רעבָא זדנוא טָאה סע סָאװ .ןירדהנס ןוֿפ תוחילש ַא ןיא קעװַא זיא ןוא
 ,םוחנ-רֿפּכ ןייק ןעמונעגטימ טשינ זדנוא טָאה רע סָאװ --- ,ןעוועג זיא ,טרעדנואוועג
 ,םוטעמוא ןיבר ןכָאנ ךָאנ ןעייג םידימלּת יד זַא ,גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יו
 סע יװ ,ןטײלגַאבסױרַא םיא טזָאלעג טשינ וליֿפַא זדנוא טָאה רע .טייג רע ואוו
 "דנוא ןטײלגַאב טלָאװעג סיואכרוד ןבָאה רימ ןעוו ןוא ,דוֿבּכ ןַײז טיול ,םיא טמוק

 ,ןעוועג ןיד רעד זיא סע יוװ ,ןַײז וצ שמשמ םיא ידּכ ,געוו קיטש סיורג ַא ןיבר רעז
 נָא טשינ הליחמ ןַײז טרעוו ,דוֿבּכ ןַײז ףיוא לחומ זיא רע וליֿפַא ןעוו ,יבר ַא זַא
 ,ןוֿפרעד ןטלַאהּפָא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןעוועג רזוג זדנוא ףיוא רע טָאה -- ,ןעמונעג
 םעד ןַײז הלגמ טשינ םענייק רַאֿפ ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעגנָא זדנוא טָאה רע :רעמ ךָאנ
 ַא ןיא לילג ןייק ןעגנַאגעג זיא ןוא טזָאלרַאֿפ זדנוא טָאה יבר רעזדנוא זַא .דוס
 זיא ךַאז יד םערָאװ ,טשינ תוחּפשמ ערעזדנוא רַאֿפ וליֿפַא ,ןירדהנס ןוֿפ תוחילש
 ,שינמייהעג סיורג ןוֿפ ןוא טייקיטכיוו סיורג ןוֿפ

 -קירוצ סניבר רעזדנוא טרַאװעגּפָא ןבָאה רימ יו ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ
 דמערֿפ רעד ןיא ךיז ןטלַאהֿפיוא סניבר רעזדנוא ןוֿפ טַײצ רעד ךרוד .ןעמוק
 ןיא ןעמוקעג ןענַײז םידימלּת יד ,רעֿפעש ַא ןָא ףָאש וצ ןעוועג ןכילגעג רימ ןענַײז
 סניבר םעד ןרעדנַא ןרַאֿפ רענייא טרזחעג רעדיוװ ןבָאה ןוא ןַײרַא שרדמ-תיב
 ,תודגא יד ,םייבר ענַײז ןוֿפ ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה רע סָאװ ,תוכלה יד ,הרות
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 ,ןעוועג רעבָא זיא סע :האוֿבנ ןוֿפ ןוא הרוּת-יקוסּפ יד ןוֿפ טשּפ םעד ןוא שורד םעד
 "נָא ,רדח ןרעטצניֿפ ַא ןיא ןלַארטשנענוז ןגעו טליײצרַאֿפ ךיז ןטלָאװ רימ יו
 ַא ךָאנ זיא יבר רעזדנוא ןעוו ,למיה ןוֿפ טכיל רעד ןוֿפ ןסינעג ןלָאז רימ טָאטש
 זיא טײקכעלײרֿפ יד .טנעקרעד טשינ םיא רימ ןבָאה ,קירוצ ןעמוקעג ןכָאװ רָאּפ
 רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ .ןַאמ רעד .םיא ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ ןצנַאג ןיא
 רענייא רעדעי סָאװ ,רֿפס ןֿפָא ןַא יו ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ ןוא םידימלת ענַײז
 ,רעסעלש ןביז ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשרַאֿפ זיא -- ,םעד ןיא ןענעייל טנַאקעג טָאה
 ַא יװ ןטלַאהעג יז ןוא ךיז וצ הרוחש-הרמ יד טזָאלעגוצ טשינ טָאה סָאװ ,רע
 סנשטנעמ םעד זַא ,טנרעלעג טָאה סָאװ ,רע : ךיז ןוֿפ טירט ןעצ ףיוא תיחשמ ןזייב
 ךיז ןעמ רָאט ןטונימ עטסגרע יד ןיא וליֿפַא ןוא תובצע יד זיא אנוש רעטסערג
 רעביא טײרּפשרַאֿפ ןטש רעד סָאװ ,תובצע ןוֿפ ץעג רעד ןיא ןעגנַאֿפ ןזָאל טשינ
 ,טקרעמַאב רימ ןבָאה ךָאד ,ןגַײװש ןוא ןציז ןיילַא גנַאל-ןהעש טגעלֿפ רע ,ריד

 םיא רעביא ןעמוקעג ןענַײז ךיז ןיא טײקנסָאלשרַאֿפ יד ןוא ןגַײװש סָאד זַא
 -ָאװ ,ןרעלקכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טרַאװרעד סָאװ סעּפע טָאה רע תמחמ
 ןלַאֿפעג ןעוועג טלָאװ סע יוװ ןעוועג טציא ןענַײז ייז וליֿפַא ןעוו ,ןגיוא ענַײז םער
 ןבָאה ,טלעוו רעד ןוֿפ ןײש יד ייז רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ןוא ןקלָאװ-לטייה ַא ייז ףיוא
 ןעוועג ןענליז ייז ,ייז ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,טכיל סָאד ןרױלרַאֿפ טשינ ץלַא ךָאנ

 א יו ןלָאװעג זיא ןומידקנ יבר רעד .ןַײש ןשילרעטסיוא ןַא רעטנוא ,טמולחרַאֿפ
 טשינ ןבָאה רימ סָאװ ,רעטרעוו ןײלַא ךיז וצ טדערעג טָאה רע :תומולח-לעב
 ףללג ,טלּפַאצעגֿפױא רע טָאה ריט רעד ןוֿפ שיוו ןטסנעלק םַײב ;ןענַאטשרַאֿפ

 לָאמ טֿפָא .חילש ַא ףיוא ,ןעמעוו ףיוא קידלודעגמוא טרַאװעגסיױוא טלָאװ רע יו
 ןיא סיױרַא זיא ןוא ףָאלש ןוֿפ טכַאנ רעד ןטימ ןיא טּפַאכעגֿפױא ךיז רע טָאה
 ,עקידייל יז ןיא טכוזעג ןעמעוו טלָאװ רע יו ךַײלג ,ןײלַא טעשזדנַאלבעג ןוא סָאג
 לָאמ ןייא ךעלדנע זיב ,םילשורי ןוֿפ ןסַאג עטליהעגנַײא-סנטָאש-טכַאנ יד ןיא
 ןוֿפ דיי ַא ןעוועג זיא סע .שרדמ-תיב ןוֿפ ריט רעד ןיא ןזיווַאב ךיז חילש ַא טָאה
 ,גנודיילק ןַײז טיול ךיוא יו ,ךַארּפשסיױא ןַײז טיול טנעקרעד םיא ןבָאה רימ ,לילג
 גנַאל ןבָאה יז .םירדח -ירדחב םיא טימ ןסָאלשעגנַײא ךיז טָאה יבר רעד
 יד יוװ ,רעטמַאלֿפעצ ַא ןעמוקעגסױרַא יבר רעד זיא ךעלדנע .טכַארברַאֿפ ןעמַאזוצ
 זומ רע וַא ,טרעלקרעד זדנוא טָאה רע ןוא .םיא ףיוא טנַײשעג טלָאװ הניכש
 ןוא אתורֿבח יד ןֿפוררַאֿפ רע טָאה טכַאנ עבלעז יד ,ןַײרַא געוו ןיא ןזָאל ךיז ךַײלג

 געוו ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ,םענייק ןוֿפ טיילגַאב טשינ ,רע טָאה ןגרָאמירֿפ ןיא
 קירוצ ןעמוקעג זיא יבר רעד ןעוו ,ןעוועג רעבָא רימ ןענַײז עטניוטשרעד יו ,ןַײרַא
 ןעמוקעג זיא רע זַא ןוא ,םיא ףיוא טכירעג טַאהעג ךיז ןבָאה רימ יו רעירֿפ
 -עג םיא ןבָאה רימ יװ ,ןומידקנ יבר רעבלעז רעד ןעוועג קירוצ רע זיא ,קירוצ
 ,הדוהי ןוֿפ ןויױב יד ךיז ןזַײװַאב ןביוהעגנָא ןבָאה סע רעדייא ,טלמונַא ןוֿפ טנעק

 יד קעװַא ,טײקטמולחרַאֿפ יד קעװַא ,תומלש ןצנַאג ןיא ,קיאור ןעוועג טציא זיא רע
 סָאװ ,טייקיטכיל עקידהלודג יד ןעמוקַאב קירוצ טָאה םינּפ ןַײז ,טײקנסָאלשרַאֿפ

 ,קילב ןרעכיז ,ןעַײרֿפ רעייז -- ןגיוא יד ןוא ,ןגעלעג קידנעטש םיא ףיוא זיא

 זיא ןזעוו ץנַאג ןַײז .טכער זיא ץלַא זַא ,ןסיוװ וצ טזָאל סָאװ ,ץלַא טײטשרַאֿפ סָאװ
 ןענרעל ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רע ןוא ,הנומא ןוא ןוחטב טימ ןרָאװעג לוֿפ רעדיוו
 ןכָאה םייבר עטשרע יד סָאװ ,תונקּת יד ןוא םיניד יד ןוא תוכלה יד זדנוא טימ
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 ןטלָאװ ייז יו ,הלבק-ךרדב ןעמונעגנָא ןרָאװעג ןענַײז ייז סָאװ ןוא ןעוועג ןקתמ
 ןענַאטשרַאֿפ ןוֿפרעד ןבָאה רימ .יניס גרַאב ןוֿפ וניבר השמ ןוֿפ תוכלה ןעוועג
 יװ טגנעה סָאװ ,ןיד םעד ןביױהוצֿפױא טַײצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא סע זַא
 ,םודא ןוֿפ דניז יד ןגעוו ןוֿפ טלעוו רעד רעביא דרעווש ַא

 ןךידלּפענ ַא רָאנ טַאהעג ןכַאז עלַא יד ןוֿפ ןבָאה רימ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ןעגנוביוהרעד ענַײז עלַא טכַאמעגכרודַא ןיבר רעזדנוא טימ ןבָאה רימ .ףירגַאב
 ןַײז ןָא ןדנובעגנָא ןעוועג ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא .ןעגנולַאֿפ ענַײז עלַא ןוא
 ןטֿפָאהַאב ןעוועג ןטלָאװ רימ יו ךַײלג ,טקַאט ןייא ןיא ןגָאלשעג ןבָאה ,ץרַאה
 ,רע יו ױזַא ,רימ ןענַײז ,ןלַאנַאק-רעדָא עקידתוֿפּתושב טימ ןיבר רעזדנוא ןיא
 ןבָאה ןוא ןעגנוטרַאװרעד ןוא ןעגנונעֿפָאה עלַא יד טימ ןרָאװעג תרבועמ ךיוא
 רעבָא ןבָאה רימ .טײקנלַאֿפעג ןַײז ןוא ןעגנושיוטנַא ענַײז םיא טימ טבעלעגכרודַא

 ןוֿפ טצישַאב םיא טָאה סָאװ ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ הנומא עֿפיט יד טגָאמרַאֿפ טשינ
 יד קירוצ ןענואוועג ןבָאה רימ ןענַאװ זיב ,טַײצ ןעמונעג טָאה סע .סמערוטש עלַא
 געט יד ךרוד ריא ןוֿפ ןסױטשעגסױרַא ןרָאװעג ןענַײז רימ סָאװ ,שֿפנה-תומלש
 ,גנוטרַאוװרעד ןוֿפ

 טָאהעג היכז יד ןבָאה ןײלַא רימ ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא לָאמטסנעד ןוא
 ,םינּפ-לא-םינּפ תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןעז וצ

 לוש רעד ןיא ,ירֿפרעדניא-תבש רענעי רימ ַײב ןבַײלב טעװ ךעלסעגרַאֿפמוא
 רעסַײװ רעד ןזיװַאב ךיז טָאה ,הרוּתה-תאירק וצ ,גנילצולּפ ןעוו ,רענירוק יד ןוֿפ
 ,םידימלּת יד ןשיװוצ ןוֿפ טנַײשעגסױרַא טָאה רע יו ,תרצנ ןוֿפ ןיבר ןוֿפ ליעמ
 ןעוועג עלַא ןענַײז םיללּפתמ יד .לוש רעזדנוא ןיא טיײלגַאב םיא ןבָאה עכלעוו
 לוש רעזדנוא םערָאװ ,טַײז-ֿברעמ ןיא ,קנַאב רענרענייטש רעד יַײב טלמַאזרַאֿפ
 ןענַײז רעמעלעב םעד רַאֿפ ,שדקמה:תיב םוצ טַײז-ֿברעמ ריא טימ ןענַאטשעג זיא
 זיא -- ,יתמר ףסוי 'ר ןעוועג זיא תסנּכהיֿבַא רעד .ינּפ יד טלמַאזרַאֿפ ןעוועג

 טַײז רעקניל רעד וצ ןוא רעטכער רעד וצ ןענַאטשעג ןומידקנ יבר ןַײמ ןוא רע

 ןוֿפ הרדס יד הרוּת רעד ןוֿפ טנעײלעגסױרַא טָאה ןגס רעד ןוא .הרוּת רעד ַײב
 ,םיללּפתמ יד ןשיווצ ןרָאװעג גנילצולּפ זיא שער רעליטש ַא ןוא .ךָאװ רעד

 זיא לילג ןוֿפ יבר רעד זַא ,םילשורי ןיא טסואוועג טַאהעג ןיוש טָאה ןעמ

 ואוו ,הכירב רעד ַײב ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,רעדנואוו םעד ןגעוו ;טָאטש ןיא ָאד

 טסואװַאב ןיוש לָאמטסנעד זיא ,טרעגלַאוװעג ךיז ןבָאה עקנַארק ןוא ענעכָארבעג יד
 -עצ טָאה ןוא ןעזֿפױא סיורג ןֿפורעגסױרַא טַאהעג טָאה רעדנואוו רעד .ןעוועג
 םערָאװ ,םימכח-ידימלּת יד ןשיווצ תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןגעוו ןעגנוניימ יד טלייט
 -צולּפ ךיז ןוַײװַאב ןַײז טָאה םעד תמחמ .תבש םוא רעדנואוו םעד ןָאטעג טָאה רע
 יבר ןַײמ רעבָא .םיללּפתמ יד ןוֿפ ןעייר יד ןשיווצ םשור ַא טכַאמעג לֹוש ןיא גניל
 יד ןוֿפ םענייא טקישעגרעטנוא טָאה רע .םלוע םעד טליטשעגנַײא דלַאב טָאה
 םעד ןטעבוצֿפױרַא יהרוּתה- תאירק ַײב םיא ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םינגס
 רעבלַאה ַא ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,קנַאב רעטרעיומעג רעד ףיוא ןיבר ןדמערֿפ
 ףיוא ןענַײז הדעהייֿבושח יד סָאװ ןוא ,שדוק-ןורא םעד ןוֿפ ןטַײז עדייב וצ הנֿבל
 םערָאװ ,רעמעלעב ןוֿפ ןײגּפָארַא טנָאקעג טשינ יבר ןַײמ טָאה ןײלַא .ןסעזעג ריא
 יבר רעד .ןַײז-שייבמ טנָאקעג טשינ יז טָאה רע ןוא ןגעלעג ןֿפָא זיא הרוּת יד
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 יד ןוֿפ קנַאב רעד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה רע ןוא ןעוועג הלוע עקַאט זיא תרצנ ןוֿפ
 ,ריט רעד ַײב טזָאלעג רע טָאה םידימלּת יד ,הדעהייֿבושח

 ךיא .םיא ןטכַארטַאב וצ טייהנגעלעג עטשרע יד טַאהעג לָאמטסנעד בָאה ךיא

 םעד ףיוא עדייב טקוקעג ןבָאה רימ ןוא ,סוֿפור רֿבח ןַײמ טימ ןענַאטשעג ןיב
 טָאה רע ןוא ,םיא רַאֿפ סױרַאֿפ ןעגנַאגעג זיא םש ןַײז סָאװ ,ןַאמ ןכעלרעדנואוו
 זדנוא ךיז טָאה סע .קילבנָא ןַײז רַאֿפ ןטסגנַא ןיא ןסָאגעצ רעצרעה ערעזדנוא
 םינּפ ןַײז .ןעקנוֿפ ןעשטשילב ליעמ ןסַײװ ןקידנלַארטש ןַײז ןוֿפ זַא ,ןזיוועגסיוא

 ,רעטיש .ץרוק ַא ןיא טסַאֿפעגנַײא ,סַאלב ךעלטנייוועגרעסיוא ,ךעלגנעל ןעוועג זיא
 ענַײז ,רָאה עסַײװ ליֿפ טימ טבעװעגכרודַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,לדרעב ץרַאװש
 לכיימש רעקידגָאטיײװ ַא .לדרעב םעד רעביא טלבמָאבעג ךיז ןבָאה תואּפ עטקָאלעג
 םיוק ךיז טָאה סָאװ פיל ענַײז ןוֿפ טינש םעניד םעד רעביא טרעטיצעג טָאה
 סיורג טימ ןוא טײקמורֿפ טימ טָאה רע .סױרַא סעצנָאװ ענַײז ןוֿפ ןעזעגסיורַא
 -עגוצ ,לוש רעד ןוֿפ רעדניק יד .הרותה-תאירק רעד וצ ךיז טרעהעגנַײא תוקֿבד
 -רָאֿפ זיא סָאװ ,םש ןַײז ןוֿפ ,דיילק ןסַײװ ןַײז ןוֿפ ,טײקדמערֿפ סנַאמ םעד ןוֿפ ןגיוצ
 -ַאטשעג ןענַײז ,סעּפורג ןיא ןעלמַאז ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ,םיא רַאֿפ ןעגנַאגעגסיױא
 יד ןוֿפ רענייא .דוֿבּכה-תארי סיורג טימ םיא ףיוא טֿפַאגעג ןבָאה ןוא םיא רַאֿפ ןענ
 ַא טימ טָאה יבר רעד רעבָא ,ןיבר םעד ןוֿפ ןבַײרטקעװַא טלָאװעג ייז טָאה םינגס

 טליטשעגנַײא ןוא טנֿפָאװטנַא ןגיוא ענעבױהעגֿפױא ענַײז ןוֿפ קילב ןקידנטכלול
 יד ןטעברַאֿפ רע טָאה ןּפיל ענַײז ןוֿפ לכיימש ַא טימ ןוא ,ןגס ןגנערטש םעד
 טשרעוצ ,ןָאטעג דלַאב עקַאט ןבָאה ייז סָאװ ,םיא וצ רעטנענ ןעמוקוצוצ רעדניק
 ןסָאגעצ דלַאב רעבָא זיא עכלעוו ,תונשקע רעקידוֿבּכה-תארי טימ ,קידוועמעש
 ,ןגיוא סניבר םעד סיוא קילב ןקידנטעלג-טרַאצ ,ןקידנלַארטש םעד ןיא ןרָאװעג
 --- יליעמ ןַײז ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ,סיֿפ ענַײז ןבעל ןעוועג ייז ןענַײז ןיוש ןוא
 טשטנעבעג ןוא ךעלּפעק ערעייז ףיוא טנעה ענַײז טגײלעגֿפױרַא טָאה יבר רעד ןוא
 ,תוכרב עליטש טימ ייז

 טימ טרילוטיט םיא טָאה ןוא ןעמָאנ סניבר םעד ןֿפורעגסיױא טָאה ןגס רעד
 --- .הרוּתל הלועל שקובמ ,ףסוי 'ר ןב עושי 'ר ןבר ונרומ --- :ןברק לטיט םעד
 ,רעדניק יד טָאה ,טרָא ןַײז ןוֿפ טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד ןוא
 הכרב ַא ןוא לכיימש ַא טימ ,ןזָאלּפָא רעמ ןיוש טלָאװעג טשינ םיא ןבָאה עכלעוו
 ,הרוּת רעד וצ רעמעלעב ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױא זיא רע ןוא ,ךיז ןוֿפ ןָאטעגּפָא טכַײל
 ,םיא ןיא טלקיװעגנַײא ךיז טָאה רע ןוא ,תילט ַא טגנַאלרעד םיא טָאה ןגס רעד
 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא .שחלב הליֿפּת ַא טגָאזעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ
 טימ טקידנערַאֿפ ,קוסּפ ןַײז טנעיילעג ,הכרב ַא ריא רעביא טכַאמעג טָאה ,הרוּת
 ,זיא ןיד רעד יוװ ױזַא ,רעמעלעב ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא טָאה רע ןוא --- ,הכרב ַא

 ןוֿפ ןיבר םוצ ןעגנַאגעגוצ יכר ןַײמ זיא ,הרוּתה-תאירק ךָאנ ןעוועג זיא סע
 ןענשרד לָאז ןוא רעמעלעב ןֿפױא ןײגֿפױרַא לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה ןוא תרצנ
 טָאטש ןיא טמוק יבר רעדמערֿפ ַא ןעוו ,ןעוועג זיא גהנמ רעד יװ ,םלוע ןרַאֿפ
 ,ןָאט וצ סָאד טקיליװַאב טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד ןוא .ןַײרַא

 -עגניײא ןעוועג זיא רע ןוא .רעמעלעב ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױרַא קירוצ זיא רע
 טגָאזעג ןוא ליומ ןַײז טנֿפעעגֿפױא טָאה רע .רעירֿפ יו ױזַא תילט ןַײז ןיא טלקיוו
 יד ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןגס םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ךָאנרעד .שחלב הליֿפּת ַא
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 -עגקעווַא ךיז טָאה רע ןוא ,טנַאה סנגס ןוֿפ הרוּת יד ןעמונעג טָאה רע .הרוּת-רֿפס
 ןיא טרעױמעגנַײא ןעוועג זיא עכלעוו ,.לוטש סהשמ ףיוא הרוּת רעד טימ טצעז
 םַײב רעדָא ,טּפשמ םַײב ןסעזעג ןיד-תיב-בא רעד זיא ריא ףיוא סָאװ ,רעמעלעב
 סיוש ןַײז ןיא יז טגיילעג ןוא הרוּת-רֿפס יד ןעמונעג טָאה רע ןוא .תולאש ןענקסּפ
 .ןענשרד וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןַײרַא

 ןוֿפ ןיוש גנוטרַאװרעד רעטנַאּפשעג ןיא ןעוועג זיא םיללּפתמ םלוע רעד ביוא
 -רעדיוו ,ענעדײשרַאֿפ עכלעזַא סָאװ ,ןַאמ םעד ןוֿפ לוש ןיא ןיילַא ןַײזַײב םעד
 ,רעדנואוו ענַײז ןגעוו ןוא םיא ןגעוו ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ ןענַײז תועידי עקיכערּפש
 יד ייז יב ןֿפורעגסױרַא רָאג ןיבר ןדמערֿפ םעד ןוֿפ ךיז ןריֿפֿפױא סָאד טָאה --
 יװ ףיוא טשינ ךיז טריֿפ יבר רעדמערֿפ רעד סָאװ ,סָאד .גנורעדנואוורַאֿפ עטסכעה
 טציז רע רָאנ ,טנשרד רע תעשב ,םלוע ןרַאֿפ טייטש רעכלעוו ,רערעדנַא רעדעי
 -- ,ךלמ ַא יו ױזַא ,לוטש סוניבר השמ ףיוא ,סיוש ןַײז ףיוא הרוּת-רֿפס רעד טימ
 זַא ,ןכייצ ַא ןעוועג זיא סע .רעטימעג יד ןרעדורוצֿפױא ןעוועג גונעג ןיוש זיא סָאד
 עכלעזַא ךיז טמענ ןוא ,םייבר ערעדנַא עלַא יוװ ,שרעדנַא רָאג ךיז טלַאה יבר רעד
 יד םעד ןיא ןקעװ ןוא ץרַאה ׁשידַיי סעדעי ןרעטיצֿפױא ןכַאמ סָאװ ,טכער
 .ןעגנונעֿפָאה עטסכעה

 זיא רע יװ ,ןומידקנ ןיבר ןַײמ ןוֿפ ענימ עמורֿפ ןוא עטסנרע יד טשינ ןעוו
 "גטכַײל ענַײז טימ רעטימעג יד טקיאורַאב טָאה ןוא רעמעלעב ןֿפױא ןענַאטשעג
 ןעוועג לולע ןיבר ןדמערֿפ םעד ןוֿפ ךיז ןריֿפֿפױא עזיולב סָאד טלָאװ ,ןגיוא עקיד

 זַא ןעוועג ליטש זיא רעבָא םלוע רעד .ןעיירשעג ןוא ןטסעטָארּפ ןֿפורוצסױרַא
 בָאה ךיא .גנוטרַאװרעד ןיא רעצרעה יד ןוֿפ ןגָאלש סָאד טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ
 ןעייר עטשרעטניה יד ןוֿפ טקורעגסױרַא ךיז טָאה רע יו ,רעגערטרעסַאװ ללה ןעזעג

 -ֿפױרַא ןעמוקעגנָא זיא ןוא ,ריט עמַאס רעד ַײב ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,םיללּפתמ
 ןועמש ןעזעג ךיוא ךיא בָאה םיא רעטניה .וצ רעמעלעב םוצ .ןָאנביוא ןעמיוושוצ
 ,רענערױלרַאֿפ ַא ,ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,םהרֿבַא-ןב םהרֿבַא רג םעד ןוא ינירוק
 יד ןוֿפ רענייא ,תוירק-שיא הדוהי .תילט ןיא טליהעגנַײא רענַײז רעקיוה רעד
 ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה ,לוש רעזדנוא ןיא ןיבר ןַײז טיילגַאב טָאה סָאװ ,םידימלּת
 טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ .םורֿפ טלקָאשעג ךיז ןוא רעמעלעב ןוֿפ ךעלטסַײל יד ןיא
 טלקָאשעג ךיז טָאה סָאװ ,הנוי-רב ןועמש ךעלּפערט יד טיהעג טָאה רעמעלעב
 ,םיא רעטניה ידֿבז-ינב יד טימ ,הדוהי יװ ױזַא

 רע .ליטש ,תחנב ןעוועג תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ דייר יד ןענַײז ביױהנָא ןיא
 םלוע-לשדונובר ןיא ןוחטב ןגעוו ,הנומא רעד ןוֿפ חוּכ םעד ןגעו טדערעג טָאה
 :הליֿפּת ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ןגעוו ןוא

 ךַײא טעװ סע ןוא -- טּפַאלק .ןרעװ ןבעגעג ךַײא טעװ סע ןוא -- טעב;
 ,טכוז סָאװ ,רעד ןוא ,טגירק ,טעב סָאװ ,רעכעלטיא םערָאװ ,ןרעװ טכַאמעגֿפױא
 ?טנֿפעעגֿפױא טרעוו ,ןָא טּפַאלק סָאװ ,םעד רַאֿפ ןוא ,טניֿפעג

 טסיזַאב ייז טָאה רע םערָאװ ,רעטימעג יד טליטשעגנַײא טַאהעג ןבָאה דייר ענַײז
 -לש-ונובר ןיא ןוחטב ןגעוו ,לשמל ,טדערעג טָאה רע זַא :םילשמ ענייש טימ
 עכלעוו ,דלעֿפ ןיא ןבָאר יד ןוֿפ לשמ ַא ןעמענּפָארַא ךיז ןסייהעג רע טָאה ,םלוע
 טָאג ןוא ,סרעַײש ןוא סרעלעק ןייק טשינ ןבָאה ןוא ,טשינ ןדַײנש ןוא טשינ ןעייז
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 טגָאזעג רע טָאה -- ??לגיײֿפ יד יו טרעוו ריא טנעז רעמ לֿפיװ ןוא; ,ייז טזַײּפש
 "?ךייה ןַײז לייא ןייא ףיוא ןרעמ ןגרָאז ענַײז טימ ןָאק ךַײא ןוֿפ רעוװ ןוא; --

 עמערָא סיוא ןענַאטשַאב עקַאט ןענַײז לוש רעזדנוא ןיא םיללּפתמ ֿבור סָאד
 טימ טכַארבעגטימ ןבָאה רענירוק יד םערָאװ ,רעברַאֿפ ןטסרעמ םוצ .רעטעברַא
 ,ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןלָאװ ןברַאֿפ ןוֿפ טסנוק יד טָאטש-םייה רעייז ןוֿפ ךיז

 ,רעכַאמ-לטָאז ןוא ,ייז ןשיווצ ןעוועג ןענַײז ןדימשיזנָארב ןוא -רעבליז ךיוא ןוא
 ןעוועג רעטרעוו יד ןענַײז ,טײקמערָא רעד טָא רַאֿפ ,ייז רַאֿפ .רעיינ-ןטלעצעג ןוא
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םימכח-ידימלת יד ךיוא .ןדנואוו ערעייז וצ לייא יו
 ןבָאה ייז .דייר סגיבר רעתרצנ םעד ןוֿפ טָאהעג חור-תחנ סיורג ןבָאה ,לוש ןיא
 ענַײז טביולגעג ןבָאה ייז ןוא ,הנומא עקרַאטש ןַײז ןוא ןוחטב ןסיורג ןַײז ןעזעג
 יד טביוה ןוא טנעה עכַאװש יד ייז ךרוד טקרַאטש רע זַא ,טגָאזעג ןוא רעטרעוו
 יד ןַײז וצ לחומ םיא ןעוועג טיירג וליֿפַא ןיוש ןענַײז ייז ,רעטימעג ענעלַאֿפעג
 רע סָאװ ,טֿפַאשרַאֿפ יז טָאה השרד ןַײז ןוֿפ ביוהנָא רעד סָאװ ,גנושיוטנַא ערעטיב
 ,םימכח-ידימלּת יד ןוֿפ ךרד רעד זיא סע יו טשינ ,ןײלַא ךיז טימ ןביוהעגנָא טָאה
 רעד ןוֿפ קוסּפ ַא טימ ןביוהוצנָא ,םלוע ןטימ ןענרעל רעדָא ןענשרד ייז תעשב
 וצ ,אריס-ןב ןוֿפ ךיוא וליֿפַא ,םיִליהּת ןוֿפ רעדָא ,םיאיֿבנ יד ןוֿפ רעדָא ,הרוּת
 ייז ןבָאה ןלַאװק ערעייז ןוֿפ סָאװ ,םייבר יד ןוֿפ ןעמענ יד ןענָאמרעד וצ ןוא ןגָאז
 רעד זיא סָאד זַא ,טכַארטעג יאדװַא ךיז ןבָאה םימכח-ידימלּת יד .ןעקנורטעג
 ךיז רע טדייש אֿפוג דייר יד ןיא רעבָא ,ןענשרד רעגייטש ַאזַא ,רענַײז ןונגס

 ,םימכח-ידימלת ןוא םייבר ערעדנַא יד ןוֿפ ּפָא טשינרָאג
 טייטש תסנכה:תיב ןיא זדנוא רַאֿפ זַא ,ןעזעגנַײא ןעמ טָאה רעבָא דלַאב ,דלַאב

 ?ןטסעמ ןָאק רעוו .רעכעה לָאמ טנזיוט !יינ ?יבר ַא .יבר רעדנַא ןַא טציז רעדָא
 ליומ ןַײז ןוֿפ !?זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,גנונעֿפָאה עשידִיי עטסכעה יד ןַײז סע לָאז
 ןֿפױא ןהשמ ןוֿפ ןרָאװעג טרעהעג טשינ ןענַײז עכלעו ,רעטרעװ רימ ןרעה
 ןײז ןיא הרוּת-רֿפס רעד טימ זדנוא רַאֿפ טציז סָאװ ,סָאד זיא רעוװ ,יניס גרַאב
 ןוא ,קערש ןוא טסגנַא רעטיול ןוֿפ ןעגנַאגעצ ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא ?סיוש
 טימ ערעדנַא סָאד סנייא טקוקעגנָא ןבָאה רימ .טרעטיצעג ןבָאה ינק ערעזדנוא
 יִצ ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ ןוא .רעמינּפ ענעקָארשרעד ןוא ןגיוא עקידעמַאלֿפ
 ןענעֿפע ךיז ייז ןלעוו דלַאב ןוא ,למיה ןוֿפ ןרעיוט יד וצ ףיוא זדנוא טביוה טָאג
 ןקוק ןגיוא ערעזדנוא סָאװ ,טכַאמ רעד ןוֿפ ןַײש יד ןעז ןלעװ רימ ןוא זדנוא רַאֿפ
 םעד ןיא ןֿפרָאװעג ןרעוו רימ ,הלילח ,רעדָא ,טשרָאד ןיא גנַאל יױזַא ריא ךָאנ סיוא
 .ןילרַא טנורגּפָא ןטסֿפיט

 טלָאװ רע יוװ ,טכַאמ ַא טימ ןוא ןָאט ַא טימ ךיז ןגעוו ןדער ןביױהעגנָא טָאה רע
 ,ןטייקכיוה עטסכעה יד ןוֿפ תושר םעד ןסעזַאב

 ןזומ רימ, .ףליה רעד ףיוא גנוטרַאװסיױא רעד ןגעוו ןדער ןביױהעגנָא טָאה רע
 -רַאװרעד רעקיטסגנַא ןיא ןרַאהסיױא קידנעטש ,ןעמענוצֿפױא טיירג ןַײז קידנעטש
 ףעילא ןוא טרוגעג ןַײז ןדנעל ערעייא ןלָאז ,טכַאװ ןוא טשינ טֿפָאלש; --- ,"גנוט
 ןוֿפ ץילב ַא טימ ןעמוק ןָאק סע .ןטרַאװ ןקידגעטש ןיא סיוא טלַאה .ןענערב טכיל
 ,"קילבנגיוא ןדעי -- למיה

 :ןגערֿפ ןביוהעגנָא ןנָאה תולוק -
 ?ןעמוק למיה ןוֿפ תוכלמ סָאד טעוװ ןעוו =
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 :טרעֿפטנעעג טָאה רע ןוא
 טשינ ןָאק ןעמ .ןעגנוקרעמַאב טימ טשינ טמוק למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד ---

 ןיא זיא למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד ,עז ,םערָאװ ,טרָאד רעדָא ָאד זיא סע ,ןגָאז
 טנַײש ןוא ,למיה ןרעטנוא קע ןייא ןוֿפ טצילב סָאװ ,ץילב רעד יװ ױזַא --- ,ךַײא
 .גָאט ןַײז ןיא ןַײז םדא-ןב רעד טעװ ױזַא ,למיה ןרעטנוא קע ןרעדנַא םוצ זיב

 רעקידרעטיצ ַא .ןֿפָארטעג זדנוא טרָאװ סָאד טָאה ױזַא ,למיה ןוֿפ ץילב ַא יו ןוא
 ,םלוע ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא זיא למרומ

 טלַאה רע סָאװ ,םעד ,םימיה-קיתע םעד ,שונא-רב םעד ךָאד רע טניימ סָאד --
 .ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא טלעוו יד ךָאנ רעדייא ןוֿפ למיה ןיא טָאג טימ ףיוא ךיז

 יד טימ זדנוא וצ ןעִילֿפ וצ ןעמוק טעװ סָאװ ,שונא-רב םעד רע טניימ סָאד --
 ,טלקָאשעג ךיז דִיי רעטלַא ןַא טָאה --- ,למיה ןוֿפ סנקלָאװ

 ןוֿפ ןויזח םעד ,"םי ןוֿפ ןײגֿפױא טעוװ סָאװ ,רעלדָא; םעד רע טניימ סָאד ---
 . ,לאינד

 ;:למרומעג ַא ןיא טרעהעג ךיז ןבָאה תולוק ןוא
 ?רֶע טניימ ןעמעוו ?רע טקניוו ןעמעוו ףיוא ---
 ?רעטצניֿפ רעד ןיא זדנוא רע טלַאה סָאװ ---
 :םיטש סניבר םעד טרעהרעד ךיז טָאה סע
 -נוה טשינ טעװ ,רימ וצ טמוק סָאװ .רעד .ןבעל ןוֿפ טיורב סָאד ןיב ךיא --

 ,ןַײז קיטשרָאד טשינ לָאמנייק טעװ ,רימ ןיא טביולג סָאװ ,רעד ןוא ,ןַײז קירעג
 ןטֿפָאהַאב ןענַײז סָאװ ,עלַא יד --- ,טצנַאלֿפרַאֿפ טָאה טָאג סָאװ ,םיוב רעד ןיב ךיא

 ןטֿפָאהַאב טשינ ןענַײז סָאװ ,עלַא יד :ןעַײדעג ןוא ןעִילב ןלעוו ,ןעלצרָאװ ענַײמ ןיא
 לָאז ןוא ןעמוק רימ וצ רע לָאז ,קיטשרָאד זיא סע רעוװ .ןקלעװרַאֿפ ןזומ ,רימ ןיא
 סָאװ ,טיורב סָאד ןיב ךיא .ןבעל ןוֿפ לַאװק רעד ןיב ךיא םערָאװ .ןעקנירט רע

 ,רימ ןיא טביולג סָאװ ,רעד ,ךַײא ךיא גָאז תמאב .למיה ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא זיא |
 | | .ןבעל עקיבייא סָאד ןבָאה טעוו

 ןרַאש יד ןוא ּפעק ערעזדנוא רעביא ןטלָאּפשעג ךיז טלָאװ למיה רעד ןעוו

 ןַײז וצ ןוא רעטכער ןַײז וצ ךיז טלעטשעג ןוא ןעמוקעגּפָארַא ןטלָאװ םיכאלמ
 ןייק זדנוא ַײב ןֿפורסױרַא טנָאקעג טשינ רעדנואו רעד טלָאװ ,טנַאה רעקניל
 זיא לַײװ עגנַאל ַא .ןיבר רעתרצנ םעד ןוֿפ רעטױעװ יד יוװ ,גנוניוטש ערעסערג
 ןוֿפ רענייא ןענַאװ זיב ,ןגַײװש ןיא טרעווילגרַאֿפ טושּפ ,ןרָאװעג ליטש םלוע רעד
 טָאה .רעמעלעב ןרַאֿפ קנַאב רעטרעיומעג רעד ףיוא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,עטלַא יד
 | :טגערֿפעג ןוא ןביױהעגֿפױא ךיז

 רעטָאֿפ ןַײז טשינ ןעד רימ ןענעק ?ףסוי ןוֿפ ןוז רעד ,עושי טשינ סָאד זיא ---
 סָאװ ?"למיה ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא ןיב ךיא; :סע רע טגָאז ױזַא יו זיא ?רעטומ ןוא
 ?רעטרעוו ַא רַאֿפ סָאד ןענַײז

 ;טגערֿפעג ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רעטייווצ ַא ןוא

 ןביולג ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא השמ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא סע --
 ןענַײז סע .יניס גרַאב ןוֿפ זדנוא וצ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,הרוּת רעד ןיא
 -עבעל םעד ןיא ןביולג ןסייהעג זדנוא ןבָאה ייז ןוא םיאיֿבנ יד זדנוא וצ ןעמוקעג
 ןעד רע זיא ?רע זיא רעוו .ןילַא םיא ןיא ןביולג זדנוא טסייה רע ד .טָאג ןקיד

 ?םיאיֿבנ יד ןוֿפ ?ןהשמ ןוֿפ רעסערג
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 ןלעוו ןוֿפ ןשיור ַא יו ,למרומעג ַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא םיללּפתמ יד ןשיווצ

 ןרעדנַא םוצ סנייא טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,טכַאנ רעליטש ַא ןיא
 זאיֿבנ ַא סיוועג ךָאד רע זיא ,רעטרעוו עכלעזַא טדער רע ןעוו --
 ,טדערעג טשינ סעכלעזַא רע טלָאװ ,איֿבנ ַא ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ,ןיינ --

 !חישמ רָאנ ןדער ןָאק רעטרעוו עכלעזַא
 ןיא דרע ?טרָאװ עכעלקערש סָאד טגָאזעג טָאה רעוו !חישמ !חישמ ---

 ןוא דוד-ערז ןוֿפ סױרַא טעוו חישמ זַא ,טגָאזעג טֿפירש יד טשינ טָאה !ליומ ןַײז

 ?טחל-תיב טָאטש רעד ןוֿפ

 ןיבר םוצ טקערטשעגסיוא ךיז ןוא ןבױהעגֿפױא טנעה ךיז ןבָאה טציא ןוא
 ןוא ,דיילק ןסַײװ ןַײז ןיא ןטֿפָאהַאב ךיז ןבָאה ןגיוא ענעקָארשעצ ןוא ,תרצנ ןוֿפ
 :למרומעג ןקידרעטיצ ַא ןיא טדערעג ןבָאה ןּפיל

 ?וטסיב רעוו --
 :טרעֿפטנעעגּפָא ןוא קילב ןַײז טימ םלוע םעד ןעמונעגמורַא טָאה רעתרצנ רעד
 בָאה ךיא .בױהנָא ןוֿפ טגָאזעג ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,רעבלעז רעד ןיב ךיא --

 .רָאװ זיא טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעד .ןטּפשמ וצ ךַײא ןוא ןגָאז וצ ךַילא ליֿפ
 . ,טלעוו רעד וצ ךיא גָאז סָאד ,םיא ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןוא

 טציא טָאה ,םינקז יד ןוֿפ קנַאב רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,ןקז רעד
 ,ןומידקנ ןיבר ןַײמ רָאנ ,טגערֿפעג רע טָאה תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טשינ -- ,טגערֿפעג

 | ;םיא ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ףרחמ זיא ָא-רעד יו טסרעה וד ןוא ,לארׂשי ןיא יבר ַא טזיב ,ןומידקנ יבר --

 ?טסגַײװש וד ןוא --- ,לארׂשי ןיא ןקילייה םעד ףדגמו

 יבר טָאה -- ,הלילח ,ליומ ןַײז ןוֿפ ףודיגו ףוריח ןייק טשינ רעה ךיא --
 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןדער וצ טכער סָאד טָאה דִיי רעדעי -- .טרעֿפטנעעגּפָא ןומידקנ
 ,טקישעג זדנוא וצ תוחילש ַא טימ זיא רע ןעוו ,לארׂשי ןוֿפ ןקיליײה

 -מורַא ,לוטש ןַײז ןוֿפ טלעטשעגֿפױא ךיז תרצנ ןוֿפ יבר רעד טָאה ָאד רעבָא

 ןֿפורעגסױא רע טָאה ,טנעה ענַײז ןיא הרוּת-רֿפס רעד טימ .תילט ןַײז ןיא טליהעג

 ;קלָאֿפ םוצ

 קרעוו סָאד ?ןעמענקירוצ ןענָאק סע טעוװ רע ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא לוק סָאד ---
 -- ,ריט יד ןיב ךיא -- ?ןטלַאהנייא ןענָאק סע טעװ רעוו ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,ךַײא ךיא גָאז ,תמאב .ןרעוו לוצנ טעװ רעד ,ןעמוקנַײרַא רימ ךרוד טעװ סע רעוו
 רעֿפעש רעטוג רעד .רעֿפעש רעטוג רעד ןיב ךיא .ףָאש יד ןוֿפ ריט יד ןיב ךיא
 ךיא ןוא ךימ ןעק רעטָאֿפ רעד יו ױזַא .ףָאש ענַײז רַאֿפ רעדינַא ןבעל ןַײז טגייל
 ףָאש יד רַאֿפ רעדינַא ןבעל ןַײמ גייל ךיא ןוא --- ,רעטָאֿפ םעד ןעק

 .שער רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא ,טדערעגסיוא רעטרעוו יד טָאה רע יו

 ?"רעטָאֿפ רעד , זיא רעוו ?"רעטָאֿפ רעד, ןָא רע טֿפור ןעמעוו ---

 ךיז ריא טרעה סָאװ !עגושמ זיא רע .םיא ןיא טציז דש ַא ,ךָאד טעז ריא --

 ?ןעלּפַאלּפ ןַײז וצ ןַיײא
 !ןכַאמ קידוװעעז עדנילב דש ַא ןָאק ?דש ַא ױזַא טדער --
 ןוא ,ןֿפורעגסױא רעגגעק יד ןבָאה --- !דייר יד ןרעה טשינ ןענָאק רימ --

 .תסנכהיתיב םעד טזָאלרַאֿפ טסעטָארּפ סיוא טָאה ערעייז לייט ַא
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 ןיא טליהעגמורַא ,רעמעלעב ןֿפױא ןענַאטשעג ץלַא זיא רעתרצנ רעד רעבָא

 .טנשרדעג רעטַײװ רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא הרוּת-רֿפס רעד טימ ,תילט

 ןגױזנָא רעטומ יד סע ליוװ רערעמ ךָאנ ,ןגיוז ליוו בלַאק סָאד יו רעמ --

 .טצכעלעג ךייא ךָאנ ךיא בָאה רערעמ ךָאנ ,טקנעבעג רימ ךָאנ טָאה ריא יו רעמ

 "עג טָאה רע ןוא ,טיונ רעַײא ןעזעג רעטָאֿפ רעַײא טָאה למיה ןיא סנקלָאװ יד ןוֿפ

 ריא טסילש .ריט רעַײא ןיא טּפַאלק העושי יד ןעוו ,טציא .ףליה רעַײא וצ טלַײא

 ?רימ ךָאנ ןקילב ערעַײא טקוקעגסיוא טשינ ריא טָאה ןעד יצ ?ריא רַאֿפ ריט יד

 סגייא טקוקעגנָא ןוא לסקַא יד טימ ןביוהעג םיללּפתמ יד רעדיוװ ןבָאה ױזַא

 !ןטייווצ םַײב סנייא טגערֿפעג ןוא גנורעדנואוורַאֿפ ןיא ערעדנַא'ס

 ?העושי יד ןָא ךיז טֿפור רע סָאװ ,רע זיא רעוו ---

 ַײב ךיז ןטעבעג ןוא םיא וצ טקערטשעגסיוא טנעה יד ךיז ןבָאה רעדיוװ ןוא

 ;םיא
 !טסיב וד רע ,זדנוא גָאז --
 :טנשרדעג רעטַײװ טָאה יבר רעד רעבָא
 רעטוג רעד ןיב ךיא .רעֿפעש רעייז ןוֿפ לוק סָאד ףָאש יד ןענעקרעד סע --

 רעד יװ ױזַא .ךימ ןענעקרעד ףָאש יד ןוא ,ענַײמ ףָאש יד ןעק ךיא ןוא רעֿפעש

 רַאֿפ רעדינַא ןבעל ןַײמ גייל ךיא ןוא ,רעטָאֿפ םעד ךיא ןעק ױזַא ,ךימ ןעק רעטָאֿפ

 ןוא ,עדַאטס רעד ןוֿפ טשינ ןענַײז סָאװ ,ךיא בָאה ףָאש ערעדנַא ךיוא ןוא -- ,ףָאש יד

 -עשט ןייא ןַײז טעוו סע ןוא .םיטש ןַײמ ןרעה ןלעוו ייז ןוא --- ,ןרעטיֿפ יז זומ ךיא

 | .רעֿפעש ןייא ןוא עדער

 ןרָאװעג לוש ןיא למרומעג רעד זיא ,רעטרעוו יד טרעהרעד ךיז ןבָאה סע יו

 טציא זיב םיא ןבָאה עכלעוו ,טַײל עטסָארּפ ןוא עמערָא יד ןשיװצ וליֿפַא ךיוה

 "עג םיא ןבָאה סעמיטש עקינייא ןוא ,רעמינּפ עקיביױלג טימ טרעהעגוצ טַאהעג

 :טגערֿפ
 טגָאזעגוצ ייז זיא הלואג יד סָאװ ,םהרֿבַא ןוֿפ רעדניק יד טשינ רימ ןענַײז ---

 ןוא ?הלוגס-םע םעד רַאֿפ ןֿפורעגסױא טשינ טָאג זדנוא ןעד טָאה ןוא ?ןרָאװעג

 ײלּפ ערעזדנוא ףיוא הרוּת רעד ןוֿפ לוע םעד טשינ םעד בילוצ ןעד רימ ןגָארט

 | ?סעצ

 :טגערֿפעג ןבָאה ערעדנַא ןוא
 ?ןודיצוירוציינב יד וצ רעדָא ?םינווי יד וצ ?ןייג םייוג יד וצ ,רע ליוו סָאװ ---

 ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא לוק ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה יבר רעד ןוא

 ַא וצ ןכילגעג זיא ךַאז יד ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ !סיוא ךימ טכרָאה ---

 ,ןריובעג ןוֿפ דנילב ןעוועג ןענַײז עלַא ןוא ,ןיז סקעז טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטָאֿפ

 רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .קידוועעז ןעוועג זיא ,ןוז רעטעביז רעד ,רענייא רָאנ

 יד טזָאלעגרעביא רע טָאה ,רעַײש ןיא ןוא דלעֿפ ןיא ןָאטרַאֿפ ןעוועג זיא רעטָאֿפ

 יז לָאז רע זַא ןקידװעעז םעד ,ןטסגנַיי םעד ןוֿפ החגשה רעד ףיוא ןיז סקעז

 יד .שיט סרעטָאֿפ םוצ םייהַא ייז ןריֿפ ןוא טעברַא רעד וצ דלעֿפ ןיא ןריֿפסױרַא

 ךיז ןבָאה ייז לַײװ ,ןקידוועעז םעד .ןטסגנַיי םעד טָאהעג טנַײֿפ ןבָאה ןיז עדנילב

 רעד ןגעוו טלײצרַאֿפ ייז טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .םיא ןיא ןעוועג אנקתמ

 ,טכַאנַײב ןרעטש יד ןוא הנֿבל רעד ןגעוו ןוא ,גָאטַײב למיה ןיא טנַיײש סָאװ ,ןוז

 יז ןבָאה --- ,דלעֿפ ןיא סנירג םעד ןגעוו ןוא ,ןעמולב יד ןוֿפ ןרילָאק יד ןגעוו ןוא
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 ןוז רעד ןוֿפ טכיל ןייק ָאטשינ זיא סע :גנוי רעד טגָאז ןגיל ,ןגיל רָאנ זַא ,טגָאזעג

 ןעמולב יד ןוֿפ ןרילָאק ןייק ָאטשינ ןענַײז סע ןוא .הנֿבל רעד ןוֿפ ןַײש ןייק ןוא

 יד םערָאװ ,טכַארטעגסיױא גנוי רעד סע טָאה ץלַא רָאנ ,דלעֿפ ןיא סנירג ןייק ןוא

 -עג טָאה רעטָאֿפ רעד ןוא --- לָאמַא ןעוועג זיא סע ןוא ,ץלַא רעביא טשרעה טכַאנ

 ןַײז וצ טגָאזעג רֶע טָאה ױזַא ,טָאטש רעד ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רעעז ַא זַא ,טרעה

 ןיא ןייג לעװ ךיא .רעדירב ענַײד ךיא זָאל טנַאה ןַײד ףיוא ,עז -- :ןוז ןטסגנִיי

 טנַאה ןַײז ךרוד ןֿפלעה רימ רע טצוו רשֿפא ,רעעז םעד ןטעב לעװ ךיא ןוא טָאטש

 ןוֿפ טכיל סָאד טיה רעבָא וד .רעדניק ענַײמ ןוֿפ ןגיוא יד ןענעֿפע טעו רע ןוא

 ךיא לעוװ יױזַא ,ןשָאלעגסיוא ןרעוו ןלעוו ןגיוא ענַײד ךיוא ןעוו ,םערָאװ ,גיוא ןַײד

 ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג טכעלשעג רעטצניֿפ ַא ןבָאה

 זיא ןוא ,גנַאל טמַאזעג ךיז טָאה רע ןוא זיוה ןַײז טזָאלרַאֿפ טָאה רעטָאֿפ רעד

 רימָאל ,טמוק :ךיז טגָאזעג רעדירב עדנילב יד ןבָאה ױזַא ,םײהַא ןעמוקעג טשינ

 םיא ןוא ןכעטשסיוא ןגיוא יד םיא ךיוא רימָאל ןוא ,ןקידוװעעז ןֿפױא ןקרַאטש ךיז

 ,זדָנוא טימ רָאנ ךיז רע טצייר ןצייר םערָאװ ,טכיל רעד ןוֿפ ןַיײש רעד ןוֿפ ןבױרַאב

 -רעטצניֿפ ןיא טלעוו ןַײז טקעדעגנַײא טָאה טָאג ,טכיל ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא --

 ערעייז טימ ןבָאה ייז ןוא רעדורב ןטסגניי ןֿפױא טקרַאטשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא .שינ

 ןבָאה ייז ןוא ,ןגיוא ענַײז וצ טגנַאלרעד ןבָאה ייז ןוא םינּפ ןַײז טּפַאטעג רעגניֿפ

 רָאנ ,ָאד טשינרָאג זיא סע ?זדנוא וטסָאה טרַאנעגּפָא ,גָאז -- :םיא וצ ןֿפורעג

 "עג ךיז טָאה רעדורב רערעגנַיי רעד רעבָא -- .טלעו רעד ףיוא שינרעטצניֿפ

 ןוֿפ טשינ ךימ טבױרַאב -- :טגָאזעג טָאה רע ןוא ןגירשעג טָאה רע ןוא טקרַאטש

 ,ןַײז טעוו סע םערָאװ ,ןטלַאהרעד טכעלשעג רעזדנוא ןיא זיא סָאװ ,טכיל ןטצעל

 סָאװ ,ןַײז טשינ רעמ רענייק טעװ ,ןסילשרַאֿפ ןגיוא יד רימ ךיוא טעװ ריא זַא

 יד וצ ןעגנערבסורַא סע ןענָאק וצ טלעוו רעד ןוֿפ טכיל סָאד ןעזעג ןבָאה לָאז

 ;טגָאזעג םיא וצ ןבָאה רעדירב יד רעבָא --- .זדנוא ךָאנ ןעמוק ןלעוװ סָאװ ,תורוד

 טשינ טביל ןייק לָאמניײק טסָאה וד זַא ,הדומ ַײז .זדנוא רָאנ וטסגָאז ןגיל ,ןגיל ---

 ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .טלעוו רעד רעביא טשרעה רעטצניֿפ ,רעטצניֿפ זַא ,ןעזעג

 --- !טכיל סטָאג עז ךיא -- :ןגירשעג טָאה רע ןוא .ןכרָאה טלָאװעג טשינ ייז טָאה רע

 ןטלַאהעגנַײא טָאה רע רעבָא .ןסירעגסיוא ןגיוא יד םיא ךיוא ןוא ןעמונעג ייז ןבָאה

 רעד ןוֿפ טכיל ןוֿפ ןלײצרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ץרַאה ןַײז ןיא טכיל סטָאג

 םעד ןוֿפ ןוא ןעמולב יד ןוֿפ ןרילָאק יד ןוֿפ ןוא ,הנֿבל רעד ןוֿפ ןַיײש ןוֿפ ןוא ןוז

 סָאװ ,רעד םערָאװ --- !עז ךיא ,עז ךיא --- :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,זָארג ןוֿפ סנירג

 ןוֿפ ןָאק חוּכ ןייק ןוא ךיז ןיא טכיל סָאד לָאמ עלַא טָאה ,לָאמ ןייא ןעזעג טָאה

 טכיל ןוֿפ קנעדנָא םעד ןטלַאהרעד רע טָאה ױזַא .ןשעלסיוא טשינ טכיל סָאד םיא

 רעד ןוֿפ קירוצ ןעמוקעג זיא רעטָאֿפ רעד זיב ,טכַאנ רערעטצניֿפ רעגנַאל רעד ךרוד

 ןעמוקעג זיא רעטָאֿפ רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .רעעז ןוֿפ הכרב רעד טימ טָאטש

 רע טָאה ױזַא ,דנילב זיא ןוז רעטסגניי ןַײז ךיוא זַא ,ןענוֿפעג טָאה רע ןוא קירוצ

 ןיא בורג ןיא ןרעדינּפָארַא טײקטלַא ןַײמי טעו טציא -- :טנייוועג ןוא טגָאלקעג

 :טגָאזעג ןוא טסיירטעג םיא טָאה ןוז רעטסגנִיי רעד רעבָא -- !שינרעטצניֿפ רעד

 בָאה ךיא םערָאװ ,טָאג ןוֿפ טכיל סָאד ךיא עז שינרעטצניֿפ ןַײמ ןיא ,רעטָאֿפ --

 ךיז טזָאלעג טשינ ןוא ץרַאה ןַילמ ןיא טכיל םעד ןוֿפ קנעדנָא םעד ןטלַאהעגֿפױא

 ענַײמ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .רימ םורַא זיא סָאװ ,שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןצײלֿפרַאֿפ
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 ךיא -- ;ןֿפורעג ךיא בָאה ױזַא --- !רעטצניֿפ ,רעטצניֿפ --- :ןֿפורעג ןבָאה רעדירב
 ַײז --- :טגָאזעג טָאה רע ןוא ןֿפורעגנָא ךיז רעטָאֿפ רעד טָאה --- !טכיל ,טכיל עז
 טָאג ןוֿפ טכיל סָאד ןטלַאהעגֿפױא טסָאה ,סיורג זיא רכׂש ןַײד .ןוז ןַײמ ,טשטנעבעג
 יז ןוא ,ןעזרעד רעדירב ענַײד ךיוא סע ןלעװ טציא .טכַאנ רערעטצניֿפ רעד ךרוד
 "טימ בָאה ךיא םערָאװ ,טלעו רעד רעביא טנַײש טכיל סטָאג זַא ,ןביולג ןלעוו

 זיב ןענַײז ייז סָאװ ,רעכַײלג זיא סע ןוא .רעעז ןוֿפ הכרב יד ךיז טימ טכַארבעג
 עדנילב םערָאװ ,שלַאֿפ זיא סָאװ ,טכיל ןעז ןלָאז ייז רעדייא ,ןעוועג דנילב טציא
 קיבײא ןבַײלב ייז .שלַאֿפ ןעעז סָאװ ,יד וצ ייוו רעבָא ,ןכַאמ קידוועעז ןעמ ןעק
 יד ןוא ,רעעז ןוֿפ הכרב יד ןיז ענַײז ןבעגעגרעביא טָאה רעטָאֿפ רעד --- .דנילב
 יד ןעזרעד ןבָאה ייז ןוא ,טנֿפעעגֿפױא ךיז ןבָאה רעדירב ערעטצניֿפ יד ןוֿפ ןגיוא
 רעביא טמעשרַאֿפ ךיז ייז ןבָאה ױזַא .טלעוו רעד רעביא טכַײל סָאװ ,טָאג ןוֿפ ןַײש
 םוצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,רעטצניֿפ רעד ןיא ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,םיׂשעמ יד
 םעד רַאֿפ ןוא תורצ יד רַאֿפ לחומ זדנוא ַײז ,רעדורב ,רעדורב --- :רעדורב ןטסגנַיי
 וד סָאװ ,ריד זיא ליואוו .רעטצניֿפ רעד ןיא ןָאטעגנָא ריד ןבָאה רימ סָאװ ,ןַײּפ
 עלַא ריד ןענַײז רימ .טכַאנ רערעטצניֿפ רעד ךרוד טכיל סָאד ןטלַאהעגֿפױא טסָאה
 רעזדנוא ךרוד ןגיוא ערעזדנוא ןעוועג טסיב וד םערָאװ ,קידלוש קנַאד רעזדנוא
 ,ןשעלסיוא טלָאװעג טכיל סָאד רימ ןבָאה טײקשירַאנ רעזדנוא ןיא .טכַאנ רערעטצניֿפ
 טכיל סָאד טסָאה וד סָאװ ,לארׂשי ,קינייװ ריד זיא --- .ןטלַאהרעד סע טסָאה וד
 ענַײד עלַא ןוֿפ טלעוו רעד ןוֿפ טכיל סָאד טױרטרַאֿפנָא ריד טָאה טָאג ?ןטלַאהרעד
 יד ןשטנעב ךיז ןלעוֶו ןעמָאנ ןַײד טימ .לארׂשי ,סיורג זיא רכׂש ןַײד .רעדירב
 ,טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ

 סניבר םעד טרעהעגסיוא טָאה םיללּפתמ םלוע רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא

 םוצ סנייא טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,טקיאורַאב ךיז רעטימעג ערעייז ןבָאה יױזַא ,לשמ
 : | ;ןרעדנַא

 תונמחר זדנוא ףיוא טָאג טָאה ,טסייוו רעוו ,רשֿפא .ךַאז יד ןטרַאװּפָא רימָאל --
 ,טוג ןענַײז דייר ענַײז ?טיונ רעזדנוא ןיא טקישעג רעזיילסיוא ןַא ןוא טַאהעג
 .םיׂשעמ ענַײז ןטרַאװּפָא רימ ןלעוװ טציא

: 
 ,תסנכהיתיב רעזדנוא ןיא טנשרדעג טָאה יבר רעד סָאװ ,דייר יד ןבָאה סיוועג

 -ץג לביארַאֿפ ןבָאה םימכח:ידימלּת לייט .םילשורי רעביא דלַאב טײרּפשרַאֿפ ךיז

 טשינ ןוא ,רעתרצנ םעד ןוֿפ דייר יד טרעהעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןיבר ןַײמ ףיוא טַאה
 ןבָאה לוש רעזדנוא ןוֿפ םיללּפתמ יד ןוא קלָאֿפ ןוֿפ טַײל יד רעבָא .םיא טרעװרַאֿפ
 ענַײז ןעמוק ןלָאז ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ דייר יד ךָאנ ,טציא זַא ,טרַאװעגסיױא
 רע ,ןעוועג גונעג זיא סע .םיא רַאֿפ סױרָאֿפ ןעגנַאגעג םש ןַײז זיא לַײװרעד .םיׂשעמ
 טלמַאזעג דלַאב ךיז ןבָאה סע ןוא --- ,שדקמיתיב ןוֿפ לסעג ןיא ןזַײװַאב ךיז לָאז
 םילשמ ענייש ענַײז רעדָא ,סהרוּת ענַײז ןרעה וצ ױזַא טשינ .ןרַאש םיא םורָא
 ,ןעלמיה יד ןיא רעצרעה עקידנּפַאלק טימ ןקוקוצסיוא רָאנ ,ןעמוקעג ייז ןענַײז
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 ,תולייח עכעלטעג יד טרָאד טשינ ךיז ןזַײװַאב סע ןוא טשינ ךיז ןטלַאּפש ייז יצ
 ,גנונַישרעד עכעלטנייוועגרעסיוא רעדנַא ןַא רעדָא

 ןבָאה ,ןעשעג טשינרָאג זיא סע ןוא טַײצ לקיטש ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא סע ןעוו
 ןביוהעגנָא טָאה םלוע ןוֿפ לייט ַא .טלייטעג ךיז רעתרצנ םעד ןגעוו ןעגנוניימ יד

 רעתרצנ רעד זַא .םידימלּת ענַײז רעביא ַײס ,ןיבר םעד רעביא ַײס ןבַײרט וצ קזוח
 -תיב ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה --- םילשורי ןיא ןֿפורעג ןיבר םעד טָאה ןעמ יוװ

 ַא טַאהעג טָאה רע רעדָא םילשמ ענַײז ןלײצרַאֿפ וצ ןביוהעגנָא ןוא ףיוה-שדקמה
 -כירּפש סָאד ןֿפורעגכָאנ םיא ןעמ טָאה ,םיתמהיתיחּת ןגעוו םיקודצ יד טימ חוּכיװ
 -סיורַא סטוג סעּפע ןעד ןָאק, :טָאטש רעד רעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ ,טרָאװ
 יז ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ףיוא ןֿפָארטעגנָא ןבָאה ייז ןעוו ןוא --- "?תרצנ ןוֿפ ןעמוק
 "?ןרעדינּפָארַא דרע רעד ףיוא םימשה:תוכלמ סָאד יבר רעַײא טעוװ ןעוו, :טגערֿפעג
 רענייא ַאזַא סָאװ ,ןסיוו טשינ לָאמ ןייק ןָאק ןעמ, :טגָאזעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא --
 ,"ךייר יד טימ קיטכיזרָאֿפ טַײז רעבירעד ,לקעּפ ןַײז ןוֿפ קעד ןֿפױא טגָאמרַאֿפ
 טשינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ַײס ,םיא ןוֿפ טכַאמעג קזוח ןבָאה סָאװ ,יד ַײס רעבָא
 חֿפט ַא ךיז ןטלַאהעג ןוא םיא רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה ,גנונעֿפָאה יד ןבעגעגֿפױא
 -ַאב וצ דיילק ןַײז טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .םיא ןוֿפ סנטַײװ רעד ןוֿפ ייווצ רעדָא
 .ןעמעלַא ףיוא דחּפ ַא ןֿפרָאװעגנָא טָאה םיסנ ענַײז ןוֿפ םש רעד םערָאװ ,ןריר

 סעדעי .ןבעג הצע ןייק םיא טימ טנָאקעג טשינרָאג ךיז ןבָאה ,רעדיוו םימכח יד
 םיא טימ טוואורּפעג ןוא לילג ןוֿפ ןיבר םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,לָאמ

 -עטנורגרעד וצ ידּכ ,גנוריֿפֿפױא ןַײז ןוא הרוּת ןַײז ןגעוו ,ךערּפשעג ַא ןריֿפרַאֿפ וצ
 טָאה לָאמ ןייא .טשינ יא ,ךַאז רעד וצ טרעֿפטנעעגּפָא ָאי יא רע טָאה ,רוטַאנ ןַײז ןעוו
 הרוּמת ןַײז טנרעל ןוא השמ:תרוּת ףיוא ןצנַאג ןיא טייטש רע זַא ,ןעזעגסיוא סע
 יד סיוא טשטַײט ןוא ללה:ידימלּת יד ןוֿפ זיא רע זַא ;הלבק רעד ןוֿפ טסַײג ןיא

 ןַײז טָאה רע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעבָא דלַאב .ייז ןוֿפ רענייא יו הרוּת
 זַא ,ךעלטנייוועג-טשינ ױזַא ,ַײנ ױזַא ןעוועג זיא געוו ןַײז ןוא ,געוו םענעגייא
 ,טגערֿפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןעמעלַא ַײב גנוניוטשרעד ןֿפורעגסױרַא טָאה סע
 ,טייקרעכיז ַאזַא טימ טרעֿפטנעעג רע טָאה ,דייר ענַײז ךמוס זיא רע סָאװ ףיוא

 ןבעגעג םיא ןעמ טלָאװ םימשה ןמ יװ ךַײלג .תושר טָאהעג טלָאװ רע יװ ךַײלג
 השמ וצ ץוחַא ,ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טשינ םיא רַאֿפ םענייק ןענַײז סָאװ ,ןכַאז
 תקולחמ קידנעטש ןעמוקעגסױרַא םעד בילוצ ןענַײז סע .יניס גרַאב ןֿפױא וניבר
 יד ,ןושל ברַאה ַא יז ןגעק טריֿפעג טָאה רע .םימכח:ידימלּת יד ןוא םיא ןשיוצ
 .קלָאֿפ םַײב יו ױזַא ,טלייטעג ןעוועג ךיוא ןענַײז םימכח-ידימלּת יד ןוֿפ ןעגנוניימ
 ַא לָאז ,עקידנסיוומוא יד רַאֿפ הרוּת יד סיוא טשטַײט רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט
 םוצ ןשטנעמ םעד ןרעטנענרעד םילשמ ענַײז זַא ;טנעה ענַײז ףיוא ןעמוק הכרב
 ןבָאה ייז ןוא ,הרוּת יד קיליב טכַאמ רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה ,רעדיוו ,ערעדנַא .למיה
 ענַײד ןוֿפ טשינ ןוא קינָאה ןַײד ןוֿפ טשינ, :לטרעװכירּפש סָאד םיא ףיוא טנעיילעג
 ."סרעכעטש

 ;לַאֿפרָאֿפ ַאזַא ןוֿפ תודע ןַא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ ןייא

 יז ןעייטש סע ואוו ,טָאטש ןוֿפ לייט ןקירעדינ םעד ןיא ,קרַאמ ןטיירב ןֿפױא
 עג זיא ,ןַײװ רעייז טימ םירחוס יד ,לייא ןגירק עסיורג ערעייז טימ רעמערק
 טימ שרדמ-תיב ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא דָארג לָאמטסנעד ןיב ךיא ,ףיולעגנָא ןַא ןרָאװ
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 ןֿפָאלעגוצ ןענַײז רימ ןוא ,רדנסּכלַא ןוֿפ רעדורב ןרעגניי םעד ,סוֿפור רֿבח ןַײמ

 ןבָאה ,ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ זַא .ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןרעוו רָאװעג ,ןשטנעמ יד וצ

 ןבָאה רימ .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןייטש ןעזעג ןשטנעמ ןוֿפ גנערדעג םעד ןיא רימ

 ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןעמונעגסיוא ךיז טָאה רע .טנעקעג טוג ןיוש לָאמטסנעד םיא

 םלוע רעד .ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,טנַאװעג ןטקעלֿפַאבמוא ןסַײװ ןַײז טימ םייבר

 ןַאמ רענעגָאלשעצ ַא ןענַאטשעג זיא םיא ןבעל .םיא םורַא טגנערדעג ךיז טָאה

 ,בַײל ןַײז טקעדעגוצ טָאה רע רעכלעוו טימ ,לעֿפנֿפָאש רעד ןוֿפ טָאה ןעמ סָאװ

 ךיוא יו ,סנַײז םינּפ סָאד .רעמילשורי ןייק טשינ זיא רע זַא ,םיא ףיוא טנעקרעד

 ןוֿפ םידימלּת יד .םיא ןוֿפ טולב ןענורעג טָאה סע ,ןגָאלשעצ ןעוועג זיא ,בַײל ןַײז

 -גַײװ ַא .טנעה סרעדרעמ ענַײז ןוֿפ טעװעטַארעגסױרַא ןַאמ םעד ןבָאה ןיבר םעד

 -רַאֿפ ,ענעסירעצ ןַײז םענעגָאלשעצ םעד ןוֿפ ןסַײר ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רעלדנעה

 -ָאלשעצ רעד זַא ,םלוע ןרַאֿפ טהנעטעג טָאה רחוס רעד .לעֿפ ענעסּפעש עטקיצומש

 םעד ַײב טגערֿפעגכָאנ ךיז ןבָאה רימ זַא .ןָאטעגנָא קזיה סיורג םיא טָאה רענעג
 ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג רימ ןענַײז ,לַאֿפרָאֿפ םעד ןגעוו םלוע ןקימורַא
 ןטיירב ןֿפױא ןעמוקעגרָאֿפ טֿפָא ױזַא זיא סָאװ ,שינעעשעג ַא ןיא לָאמַא רעדיוו
 םילשורי ןייק ןבַײרטוצנַײרַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,ץראה-םע רעלילג ַא :קרַאמ
 ןוא ןַײװ ןגירק יד ןשיוצ ,קרַאמ ןטיירב ןֿפױא ןעמוקעגנָא זיא .ףָאש עדַאטס ַא
 ,הֿפרט תקזחב זיא סָאװ ,ןסע ןַײז ןוֿפ טשער ַא טָאה רע יוװ ,ןעזעג טָאה ןעמ .קינָאה

 ןיא ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ יו ױזַא .ןגירק יד ןוֿפ םענייא ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא
 טכַאמעג אמט ,רעבירעד ,רע טָאה .ןסע סָאד ןֿפרָאװעגנַײרַא טָאה רע גורק ןכלעוו
 ןענַײז םילשורי ןיא קינָאה ןוא ןַײװ ןוֿפ םירחוס יד .קרַאמ ןֿפױא ןַײװ ןצנַאג םעד
 דשוח ןבָאה םירחוס יד .תורהט תוכלה ןיא טיהעגסיוא קרַאטש ,טַײל עמורֿפ ןעוועג
 ןעמונעג םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןוויּכב ןָאטעג סע טָאה רע זַא ,ץראה-םע םעד ןעוועג
 טעקַאנ ןַײז טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,שובלמ עקיצנייא סָאד םיא ןוֿפ ןסַײר ןוא ןגָאלש
 ,םירחוס רעמילשורי יד וצ האנק בילוצ זַא ,ןֿפָארטעג טֿפָא עקַאט טָאה סע .בֵַײל

 ,תורשּכ תקזחב רַאֿפרעד טנכעררַאֿפ ןענַײז ןוא ,ןיד ןטימ ןייגוצמוא יוװ ןסייוו סָאװ
 יד סָאװ -- םילשורי ןיא לייא ןוא ןענַײװ ערעייז ןֿפױקרַאֿפ רעבירעד ןענָאק ןוא
 יד טכַאמעג אמט םיצראה-ימע יד רעבירעד ןבָאה -- טשינ ןענָאק םיצראה-ימע
 -עגסױרַא טֿפָא םעד ךרוד ןענַײז סע ןוא ,רעמילשורי יד ןוֿפ הרוחס יד ןוא םילּכ
 ,םילשורי ןיא רעצעלּפ-קרַאמ יד ףיוא ןגעלשעג ןוא תקולחמ ןעמוק

 ,םידימלּת ענַײז טימ ןעגנַאגעגַײברַאֿפ לָאמטסנעד טקנוּפ זיא סָאװ ,יבר רעד
 ,םידימלּת ענַײז ןסייהעג רע טָאה .ןַאמ ַא ןגָאלש םירחוס-ןַײװ יד יוװ ,ןעזעג טָאה
 ןרָאװעג רָאװעג .רעגעלש ענַײז ןוֿפ ןעװעטַארסױרַא םענעגָאלשעג םעד ןלָאז יז זַא
 ןַײז רעביא ןלײטרוארַאֿפ םיא לָאז רע טָאטשנָא זיא ,םיא ןקידלושַאב ייז סָאװ ןיא
 ַא :סַײנ ַא ןעוועג זיא סָאד .ץראה-םע ןרַאֿפ ןעמונעגנָא רָאג ךיז רע טָאה ,תועשר
 עטהלװעַאב יד רַאֿפ טשינ ןעמונעגנָא ךיז לָאמ ןטשרע םוצ טָאה לארׂשי ןיא יבר
 ץראה:-םע םעד ןּפעלש וצ םירמוש יד ןסייהעג טשינ ןוא לייא ןוא ןַײװ ןוֿפ םירחוס

 רָאנ --- ,םישרדמ-יתב יד ןוֿפ םענייא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןיד-תיב םעניילק ןרַאֿפ
 סמירחוס יד ןוֿפ טעװעטַארעגסױרַא ;ץראה:םע ןרַאֿפ ןעמונעגנָא רָאג ךיז טָאה רע
 יד סָאװ ,ץראה-םע םענעגָאלשעצ לגענ ןוא ןטסױֿפ טימ םעד רע טָאה ,טנעה

 ןוא טסיירטעג -- ,סעקליּפש יוװ ּפָאק ןַײז ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז רָאה עטעשָאלּפעצ
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 רָאנ טשינ טסעטָארּפ ןוֿפ םעדוטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד .ןבעגעג טכער םיא

 ערעדנַא יד ךיוא רָאנ ,רעלדנעה:לייא ןוא דןַײװ עטקידעשַאב-רעווש ױזַא יד ַײב

 טײהנדירֿפוצמוא טקירדעגסיוא ןבָאה םלוע רעקידנעײטשמורַא רעד ןוא םירחוס

 ,למרומעג ַא ןוא

 -- .טכַאמעג אמט ךעלגירק ןעצ ץראה-םע ַאזַא רימ טָאה טשרע ןטכענ --

 םיוק טָאה ןעמ סָאװ ,עמיטש רעקידלֿפָאנש ַא טימ רעּפעלק"ּפָאט ַא ןגירשעג טָאה

 ןוֿפ ןייצ ענעלַאֿפעגסױרַא ןוא עטליוֿפרַאֿפ יד בילוצ טגָאז רע סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ

 םורַא טנגעג רעד ןיא ןיואוו ךיא .םילשורי ןיא ךימ ןענעק עלַא --- ,ליומ ןַײז

 ןענַײז םילּכ ענַײמ ןוא הליבט ןוֿפ םיניד יד ןעק ךיא .הידמ ןבעל ,םילשורי

 ךיז טצעז ןוא ץראה-םע ַאזַא טמוק .ןירדהמ יד ןוֿפ ןירדהמ יד רַאֿפ תורשּכ תקזחב

 ןוֿפ ץירּפש ןילא זַא ,רָאנ גונעג זיא סע .ּפעט ענַײמ ןשיווצ הליכא ןַײז טימ קעווַא

 בָאה ךעלּפעט ןעצ .אמט ןענַײז ייז ןוא ,םילּכ ענַײמ ןרירַאב לָאז ץכעַײּפש ליומ ןַײז

 ןַאטנַָאֿפ א טימ ַײברעד ןוא ןגירשעג רעּפעט רעד טָאה -- ,ןכערבעצ טזומעג ךיא

 ,ןעמעלַא ןגיּפשַאב ,סעלסַאי עקידרענייצנָא ענַײז ןוֿפ טצירּפשעג טָאה סָאװ ,ץכעַײּפש

 .םיא םורַא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ

 ?טכַאמעג אמט ןטשרעג ךעלטסעמ ריֿפ ךָאװ עגירָאֿפ טשינ ןעמ טָאה רימ ןוא --

 ןענַײז סע עכלעוו ןוֿפ ,תואוֿבּת רָאנ קרַאמ ןֿפױא גנערב ךיא .ךימ ןענעק עלַא

 ףרָאד םַײב ,םילשורי ןבעל ןיואוו ךיא .תורשעמ ןוא תומורת ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא

 ףיונוצ שימ ַא טיג ןוא ץראה-םע ַאזַא טמוק --- .תורשּכ תקזחב זיא סָאװ ,הידמ

 .ןָאטעג סָאד רע טָאה ןוויּכב .ענַײמ טימ האוֿבּת ךעלטסעמ ענַײז

 ןֿפרָאװעגנַײרַא םימשב ענַײמ ןיא הלֿבנ קיטש ַא ץראה-םע ןַא טָאה רימ ןוא ---

 !םיא טימ טּפשמ םוצ !סָאד ייז ןעוט ןוויּכב

 יד ףיוא ,רעיודַאב טימ .קירעיורט טקוקעג ןוא ןענַאטשעג זיא רעתרצנ רעד

 רעצרַאװש ןַײז ןיא .ייז ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה רע .םירחוס עטגערעגֿפױא

 ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה ,םינּפ טכיילבעגסיוא ןַײז ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,דרָאב

 -סיױרַא רעמ ךָאנ טָאה דרָאב עיורג קיטַײצ-ירֿפ יד .רָאה עיורג ךיז ןקעלֿפוצכרודַא

 ןַײז רעביא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,גָאטיײװ םעד ןוא רעצ םעד טכַארבעג

 -סיוא ןוא שדקמה-תיב ןוֿפ טַײז רעד וצ טקערטשעגסיוא טנַאה ןַײז טָאה רע ,םינּפ

 :ןֿפורעג

 -כיוו ןוא רערעַײט ךַײא ַײב ןענַײז תונקת ערעַײא !םישורּפ ,ךיײא וצ ייוו ---

 ערעַײא ךרוד טָאג ןוֿפ טרָאװ סָאד טרעטשעצ ריא .טָאג ןוֿפ תווצמ יד יו רעקיט
 .תונקת

 -עג םימותשנו ?חֿבנ זיא ,רעטרעוו יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה סָאװ םלוע רעד
 ;ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה לייט .ןרָאוװו

 זדנוא ןענַײז םיצראה-ימע יד זַא ןָאט וצ םישורּפ יד טימ סע טָאה סָאװ ---
 ?ןלייא יד ןוא ןענַײװ יד אמטמ

 ,ךיז טלַאהַאב יז רעכלעוו ןיא ,ךָאל יד רָאנ ,ֿבנג רעד זיא זיומ יד טשינ --
 רימ יוו) טרעֿפטנעעגּפָא םידימלּת ענַײז ןוֿפ רעוו טָאה --- ,טרָאװכירּפש סָאד טגָאז
 ןוֿפ שימעג םעד ןיא :תוירק-שיא הדוהי ןעוועג סע זיא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה
 רע תעשב ךיז טגעװַאב לדרעב ןַײז יו ןקרעמַאב טנָאקעג ךיא בָאה עגנעמ רעד
 | ,(טדער
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 . ;יײז וצ טגָאזעג ןוא םלוע םוצ טדנעוװעג ךיז טציא טָאה תרצג ןוֿפ יבר רעד
 .זַיירַא טמוק סָאװ ,ןסיורד ןוֿפ ךַאז ןייק :טײטשרַאֿפ ןוא וצ עלַא ךימ טרעה --

 ןעמוק סָאװ ,ןכַאז יד טרעַײנ ,ןכַאמ ןיירמוא טשינ םיא ןָאק ,ןשטנעמ םעד ןיא
 .ןיירמוא םיא ןכַאמ יד ,ןשטנעמ ןוֿפ סיױרַא

 / יד רעביא רעלַײמ יד טנֿפעעג טָאה ,קערש ןוא גנוניוטשרעד ןיא ,םלוע רעד

 | יי .רעטרעוו
 ןייק ָאטשינ ןיוש זיא -- ןעמיטש טרעהעג ךיז ןבָאה --- ?סָאד טסייה סָאװ --

 ?םייוג יד טימ ךַײלג ןַײז רימ ןלָאז ?ןדִיי יײב ןיירמוא ןוא ןייר
 --- ,סױרַא ליומ רעַײא ןוֿפ טגנערב ריא סָאװ ,ןעקנַאדעג עזייב ,ןגיל ,ףואנ --

 ןשטנעמ ןרַאֿפ טָאג ןוֿפ זיא סָאװ ,זַײּפש יד טשינ רעבָא ףיירמוא ךַײא טכַאמ סָאד
 םעד ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג וצ טװאורּפעג םידימלּת יד ןבָאה -- .,ןרָאװעג ןֿפַאשַאב
 ,םלוע ןטגערעגֿפױא ןרַאֿפ רעטרעוו סניבר

 ןרעה ,ןעייטש םימכח יד ןוא השמ-הרוּת ץנַאג םוא טֿפרַאװ ןוא טמוק רעד --
 | .ןֿפורעגסיױא םלוע ןוֿפ רעוו טָאה --- ,ןגַײװש ןוא דייר ענַײז וצ

 סע רעוו ,טשינ ןעד טסייוו ריא .השמ-תרות םוא טשינ טֿפרַאװ רעד ,ןיינ --
 ,לילג ןוֿפ איֿבנ רעד ךָאד זיא סָאד ?טדער

 ...זַא ,םיא ףיוא טגָאז ןעמ סָאװ רעד --
 חישמ זַא -- .ןײטשרַאֿפ טשינ ייז ןענָאק רימ סָאװ ,םיזמר רעטיול ,ָאי --

 יד טמיױרעגנַײא הדוהי טָאה -- ,ןרעלקֿפױא ץלַא ךיז טעװו ןעמוק טעוװו דודדזב
 .עקידנעײטשמורַא

 -רעניוצ שיגַאמ ַא ןוֿפ רירַאב רעד יוװ ןעוועג זיא "דוד-ןב חישמ, טרָאװ סָאד
 יו ,רעיוא וצ רעיוא ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא ַײרעקשוש עקידרעטַאלֿפ ַא .עלעקעטש
 ןיילַא םיא טזָאלעג ,םיא ןוֿפ ןקורוצּפָא ךיז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .טניוו ןוֿפ ןכרָאש ַא
 ןוֿפ םש רעד .קיליײה ךעלרירַאבמוא ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא ,לקניוו ןַײז ןיא
 ןֿפרָאװעג רעיילש ןשיטסימ ַא טָאה ,םיא רַאֿפ ןעגנַאגעגסױרָאֿפ זיא סָאװ ,םיסנ ענַײז
 "רַאֿפ ןרעדנַא ןדעי טלָאװ ןעמ סָאװ ,סנױזַא ןגיװשרַאֿפ םיא טָאה ןעמ .םיא ףיוא
 ,רַאֿפרעד טרענייטש

 רעזדנוא ןיא ןֿפױל וצ ןעמוקעגנַײרַא ,ךיא ןוא סוֿפור ,עדייב ןענַײז רימ ןעוו
 .טייטש ןסיורד ןיא זַא ,ןומידקנ ןיבר רעזדנוא טלייצרעד ןבָאה ןוא ןַײרַא שרדמ-תיב
 טשינ ךיז טָאה ,הרוּתה-ידוסי יד ןגעק ,הלילח ,טדער ןוא תרצנ ןוֿפ יבר רעד

 זיא רע ןוא הרות רעד רַאֿפ ןערב רעד ןוא רעֿפײא רעד ןיבר ןַײמ ןיא טקעוװרעד

 רעזדנוא רָאנ .ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יוװ ,דוֿבּכ ריא ןרעדָאֿפ ןעגנַאגעג טשינ
 סָאװ ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ דיר יד רעביא טכַארטרַאֿפ ךיז טָאה ןומידקנ יבר
 טימ רעטימעג ערעזדנוא טקיאורַאב טָאה רע ןוא ,ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה רימ
 ;ױזַא זדנוא וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,םולש ןוֿפ רעטרעוו

 "וטש ךָאד ןעמ ףרַאדַאב םכח:דימלּת ַא ןוֿפ דייר עכעלטנייוועג יד וליֿפַא ---
 רימ סָאװ ,ןכַאז םכח-דימלּת ַא ןוֿפ טעז ןעמ רעדָא טרעה ןעמ וליֿפַא ןעוו ןוא .ןריד
 יז זַא ,סיוא זדנוא ךיז טכַאד סע ןוא ,קילבנגיוא ןטשרע םעד ןוֿפ טשינ ןעײטשרַאֿפ
 ןַײז דשוח טשינ םיא ךָאד ןעמ רָאט ,הרוּת רעד טימ הריּתס ןיא ,הלילח ןעייטש

 "טשינ רעזדנוא וצ ןבַײירשוצ סָאד זומ ןעמ רָאנ .הרוּת יד ןרעטשעצ ,הלילח ,ןיא |

 ַא ןוֿפ ליומ ןוֿפ ןײגסױרַא טשינ ,הלילח ,טעװ סע זַא ,ןַײז רעכיז ןוא ןײטשרַאֿפ
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 םעד עגונ זיא סָאװ ןוא .לושכמ ַא וצ ןעגנערב לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא םכח-דימלּת

 זיא סע ןוא .דָיי רעטיהעגּפָא ןוא רעמורֿפ ַא זיא רע זַא ,עודי זיא ,לילג ןוֿפ ןיבר
 רעד ןוֿפ דוֿבּכ ןרַאֿפ ןָא ךיז טמענ רע זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ עודי ךיוא
 טלעװ יד טעװ רעִירֿפ, :ךיז ףיוא ןעוועג דיעמ ןײלַא סע טָאה רע יװ ,הרוּת

 םּתסה ןמ ."השמ-הרוּמ ןוֿפ עלעטניּפ קיצנייא:-ןייא ,הלילח ,רעדייא ,ןייגרעטנוא

 טעו ,טשינ ייז ןעײטשרַאֿפ רימ וליֿפַא ןעוו ןוא .דייר ענַײז וצ םעט ַא ָאד ךָאד זיא
 ןוֿפ דייר יד ןענַײז סע זַא ,ןזַײװסױרַא ךיז טעװ סע ןוא ,ןרעלקֿפיױא יאדוװַא ייז רע

 ,טָאג ןקידעבעל םעד

 .טקיאורַאב ןוא ןעמונעגנַײא יבר רעזדנוא זדנוא טָאה יױזַא
 ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ םידימלּת יד ,רימ זַא ,לָאמ סרעדנַא ןַא ןֿפָארטעג טָאה סע

 -- ןעוועג זיא גהנמ רעד יװ ,ןַײרַא ץחרמ ןיא םילּכ ענַײז ןגָארטעגכָאנ ןבָאה
 -סיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ליעמ ןַײז ,דמעה ןַײז ,םיא ןבלַאז וצ לייא עלעשעלֿפ סָאד
 רע ןעוו ,ןָאטוצרעביא ףיוא דמעה ןשַאװעג ַא ןבָאה לָאז יבר רעד ידּכ ,ןשַאוװעג
 סָאװ ,ךעלסעג יד ןוֿפ ענייא ןעגנַאגעגַײברַאֿפ רימ ןענַײז --- ,ץחרמ ןוֿפ סױרַא טעוו
 ןעגנערב סָאװ .רעלדנעה-סנירג יד ןעייטש סע ואוו ,קרַאמ ןטיירב ןוֿפ ּפָא ןעקנעל
 -רַאֿפ וצ םילשורי ןייק ןסיורד ןוֿפ רענטרעג-סנירג יד ןוֿפ ןטקודָארּפ ערעייז
 יז ןשיווצ .לבלעוועג ַא ןבעל ןשטנעמ ןוֿפ גנערדעג ַא ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ ,ןֿפױק
 ,גנוגערֿפױא סיורג טימ ,ךיוה טנשרדעג טָאה ןוא תרצנ ןוֿפ יבר רעד ןענַאטשעג זיא
 ,רעריֿפ-למעק ,רעבַײרטילזייא ,רעבַײוװ:קרַאמ םיא םורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה סע
 ןעמָארק ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה רעמערק יד וליֿפַא .רעּפעלש ןוא רעגערט
 -גואוורַאֿפ רעזדנוא וצ .דייר ענַײז וצ ךיז ןרעהוצוצ ןֿפױל וצ ןעמוקעג ןענַײז ןוא
 עגנעמ רעד טימ ךיז טשימעגסיוא ,טלעטשענּפָא ךיוא ךיז יבר רעזדנוא טָאה גנורעד

 ןבָאה רימ עכלעוו ,רעטרעוו עכלעזַא .רעלילג יד ןוֿפ דייר יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא !
 ,ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ ןענַײז ,תרצנ ןוֿפ יבר ןוֿפ ליומ ןוֿפ ןײגסױרַא טרעהעג
 -ידימלּת יד ןגעק ןלַאֿפעג ייז ןענַײז ּפעק יד רעביא רעטיר ענעַײלב ןוֿפ ץימש יו

 ,םירֿפוס ןוא םישורּפ יד ןגעק ,םימכח
 ףיוא עקַאט ןציז -- ,טרענודעג רע טָאה -- םישורּפ יד ןוא םירֿפוס יד --

 ,טוט ןוא טלַאה סָאד ,ןטלַאה ךַײא ןסייה ייז סָאװ ,םורעד .השמ ןוֿפ לוטש םעד
 סע ןעוט ןוא סע ןגָאז ןײלַא ייז םערָאװ ,םיׂשעמ ערעייז ןָאטוצכָאנ ךיז טיה רעבָא
 יז ןגייל ןוא ,ןגָארטרעד טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןטסַאל ערעווש ןדניב ייז .טשינ
 טשינ רעגניֿפ ןייק טימ וליֿפַא ןלעװ ןיילַא ייז רעבָא ,לסקַא יד ףיוא ןשטנעמ יד
 יד טיירב ןכַאמ ייז .ןעזרעד סע ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ייז ןעוט םיׂשעמ עלַא ןוא .ןרירנָא
 ןבָאה ןוא רעדיילק ערעייז ןוֿפ תוציצ יד ןרעגנעלרַאֿפ ,ןיליֿפּת ערעייז ןוֿפ תועוצר
 יז ,ןלוש יד ןיא ןָאנביױא ןייטש וצ ןוא תודועס יד ףיוא ןציז וצ ןָאנבױא ביל
 ,יבר. ןֿפור ייז ןלָאז טַײל יד ןוא ןסַאג יד ןיא ןסירג ייז לָאז ןעמ זַא ,ביל ןבָאה
 --- קלָאֿפ םוִצ ןֿפורעגסױא רע טָאה --- !"יבר" ןֿפור טשינ ייז טלָאז ריא .,"!יבר
 עלַא ריא ןוא ,חישמ רעד --- זיא סָאד ןוא ,רערעל רעייא זיא רענייא םערָאװ
 ,דרע רעד ףיוא רעטָאֿפ רעייא ןֿפורנָא טשינ םענייק טלָאז ריא ןוא .רעדירב טנעז
 ,למיה ןיא רעטָאֿפ רעד ,רעטָאֿפ רעַײא זיא רענייא םערָאװ

 ,טקרעמַאב בָאה ךיא ןוא םינּפ סנומידקנ ןיבר ןַײמ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא
 רעטנוא זיב ןעוועג ךיילב זיא טיוה ןַײז .שיײלֿפ ןַײז ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא טולב סָאד יו
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 ךָאנ -- רימ ,ןרעטַײװרעד ךיז ןביוהעגנָא טָאה רע .רָאה ענַײז ןוֿפ ןעלצרָאװ יד
 ןגעק רעתרצנ ןוֿפ עמיטש עקידרענוד יד זדנוא רעטניה טרעהעג ןבָאה רימ .םיא
 טשינ םיא טלעטש רענייק סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז ןוא ,םירֿפוס יד ןוא םישורּפ יד
 םיא טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,יבר רעזדנוא וליֿפַא ,טשינרָאג םיא טגָאז רענייק ןוא ּפָא
 טָאה ,טנענרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,םיא רַאֿפ ערַאװ ַא טכַאמעג ןוא טנעקעג
 סָאד טָאה רע ןוא ,םישורּפ יד ןוֿפ טֿפַאשמינבר יד טנקײלרַאֿפ רע יו ,טרעהעג
 .ןַײז ץלַא סָאד ןָאק סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה רימ .ןגיושרַאֿפ

 הדוהי ןסקַאװעגסיױוא זדנוא ןבעל זיא ,טרעטַײװרעד ךיז רימ ןבָאה םיוק רָאנ
 טָאה רע ןוא ,עגנעמ רעד ןשיווצ ןיבר רעזדנוא טקרעמַאב טָאה רע .תוירק-שיא
 .ןרעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ זיא ןוא ןיבר ןַײז םורַא טרָא ןַײז טזָאלרַאֿפ

 .ןהדוהי טגערֿפעג ןומידקנ יבר רעד טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 גרַאונירג רעייז ןריֿפ וצ ךעלעזייא ערעייז ףיוא טכַארבעג ןבָאה םירעיוּפ ---

 "ורי םורַא ןוֿפ טַײל-םרַאֿפ יד יו רעקיליב טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ייז .סױרַא קרַאמ םוצ
 / גרַאװנירג רעייז טרעלקרעד ןוא םינבר יד ןוֿפ רעעזֿפױא יד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה .םילש
 יד ןוֿפ םיחילש יד ַײב טגערֿפעג דמערֿפ רעד ןוֿפ םירעיוּפ יד ןבָאה ,ףירט רַאֿפ
 -םרַאֿפ יד יב םיאלכ ןוֿפ םיניד יד ףיוא ךָאנ טשינ ךיז ייז ןגערֿפ סָאװרַאֿפ ,םימכח
 -שורי ןוֿפ טַײל-םרָאֿפ יד; :טרעֿפטנעעגּפָא םיחילש יד ןבָאה ,םילשורי םורַא טַײל

 טגיואוו רעבָא ריא .תורשּכ תקזחב ןענַײז ,הידמ ףרָאד םוצ זיב ןעניואוו סָאװ ,םיל
 רעטיב ַא ןרָאװעג זיא ױזַא .?םיללּכ יד ןטיהוצּפָא יו טשינ ריא טסייוו ,דנַאל ןֿפױא
 ןבָאה ייז ןוא .םימכח:ידימלּת יד ףיוא דמערֿפ רעד ןוֿפ םירעיוּפ יד ןוֿפ יירשעג
 ,רעבַײװ-קױַאמ עמערָא יד זַא ןוא .םינּפ-אשונ ,הלילח ,ןענַײז םימכח יד זַא .טגָאזעג
 ,ןטניזעגזיוה ערעייז רַאֿפ רעקיליב טֿפױוקעגנַײא תורוחס עדמערֿפ יד ןבָאה עכלעוו
 סיורג ַא ןרָאװעג זיא --- ,ברעק ערעייז ןוֿפ ןטישסיוא גרַאוװנסע סָאד טזומעג ןבָאה
 טָאה רע ןוא ןעגנַאגעגכרודַא טקנוּפ זיא לילג ןוֿפ יבר רעד .ייז ןשיווצ ןייוועג
 ןוֿפ לשווש ַא ףיוא ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא ,סעּכ אלמ ןרָאװעג רע זיא ,ךַאז יד ןעזעגוצ
 ,םישורּפ יד ןגעק ןדער ןביוהעגנָא טָאה ןוא בלעוועג ַא

 ךָאד) רעיוא ןֿפױא ןהדוהי טגָאזעג עמיטש רעקירעדינ ַא טימ טָאה יבר ןַײמ
 :(רעטרעוו ענַײז טרעהעג קידנליוו-טשינ רימ ןבָאה

 יד ןגעק דייר ענַײז טשינ ךיוא ןוא ,הדוהי ,ךיא ןיימ רעדורעג סָאד טשינ --
 סָאװ ,הדוהי ,טרעהעג ,רעבָא ,וטסָאה .טרָא רעייז ףיוא טור דוֿבּכ רעייז .םישורּפ
 ןרעוו וצ הלגתנ העדב רע טָאה ?ןחישמ ןגעוו ,רערעל םענייא םעד ןגעוו טגָאז רע
 ?םילשורי ןיא

 ,םוחנירֿפּכ ןיא טגָאזעג רע טָאה ױזַא --
 ?ןעוו ---
 ,טדערעג טשינ זדנוא טימ םעד ןגעוו ךָאנ טָאה רע ,טשינ סע סייוו ךיא --
 רַאֿפ ןעמוק וצ טגַאװעג רימ ןבָאה ,ץחרמ ןוֿפ ןעמוקעג זיא יבר רעזדנוא ןעוו

 :ןגערֿפ וצ ןוא םיא
 ןעמ יו ,תודע ןַא ןעוועג טסיב וד יוװ ,ןעזעג ןבָאה רימ .יבר ,זדנוא ןרעל ---

 טסָאה וד ןוא ,םירֿפוס יד ןוא םימכח-ידימלּת יד ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןעוועג לזלזמ טָאה
 ןעמ לָאז ױזַא יו .דוֿבּכ רעייז רַאֿפ ןעמונעגנָא טשינ ךיז ןוא טרעוועג טשינ ךיז
 ?ןײטשרַאֿפ סָאד
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 : טרעֿפטנעעגּפָא זדנוא יבר רעד טָאה

 יד :ךלמה המלש ,ןשטנעמ עלַא ןוֿפ רעטסגילק רעד טגָאזעג טָאה סע --

 ןענַאד ןוֿפ זיא ."טָאג ןוֿפ הכרב יד ןעמוק טעװ ייז ףיוא ןוא ,סיז ןענַײז רעֿפָארטש

 זַא ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ עקַאט ליוו ןוא רֿבח ןַײז טֿפָארטש סָאװ ,רעד זַא ,ןעגנורדעג

 הכרב יד םיא טמוק סע ןוא ,םימש םשל ףָארטש ַא סע זיא .ןָאט הֿבושּת לָאז רע

 רעייז עקַאט םימכח:ידימלּת יד ןשיווצ ךיז ןעניֿפעג םיברה וניתונועב לַײװ .רַאֿפרעד

 םעד טשינ ןגָארט רעבָא ,הרוּת רעד ןוֿפ ןיורק רעד טימ ךיז ןריצ סָאװ ,ליֿפ

  רעביא ןשרעה וצ ידּכ ,טור ַא רַאֿפ טכַאמעג רָאנ יז ןבָאה ייז .הרות רעד ןוֿפ לוע

 רכׂש ןעגנַאלרַאֿפ ןוא הרמז-ישעמ ןעוט עכלעו ,םימכח-ידימלּת יד .קלָאֿפ םעד

 ןעניימ סָאװ ,יד רעבָא .דייר יד רַאֿפ ןכָאה טניײֿפ םיא ןלעװ ייז --- ,סחנּפ יו

 טָאה ךלמה המלש יװ .ןבָאה ביל םיא ןלעװ ,ןגעוו למיה םעד ןוֿפ ץלַא עקַאט

 טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד זַא ןוא ,"ןבָאה ביל ךיד רע טעוװ ,םכח ַא ףָארטש; :טגָאזעג

 םוצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,זַײװַאב רעטסעב רעד זיא ,םימש םשל טניימעג סע

 ,םורעד ןוא .השמ ןוֿפ לוטש רעד ףיוא ןציז םישורּפ יד ןוא םירֿפוס יד; :קלָאֿפ

 -טיורַא רע זיא הרוּת רעד ןגעק טשינ ."סע טוט ןוא סע טלַאה ,ךַײא ןגָאז ייז סָאװ

 ,עטנרעלעג עשלַאֿפ יד ןגעק רָאנ ,רעשטַײטסיױא עתמא ןגעק טשינ ןוא ןטָארטעג

 דנַאש יד וצ ןקעד ייז ןכלעוו טימ ,דיילק ַא הרות רעד סיוא טכַאמעג ןבָאה סָאװ

 ,טייקטעקאנ רעייז ןוֿפ

 םימכח-ידימלּת יד סָאװרַאֿפ ,ןרעלקרעד טנָאקעג טשינ ןֿפוא ןיאב רימ בָאה ךיא

 ,טרָא ןַײז ףיוא רענייא רעדעי .דייר ענַײז ןגיװשױַאֿפ לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןבָאה

 ענעמונעגנָא יד ןגעק רעטרעװ יד טימ ןטערטוצסױרַא טגַאװעג טלָאװ רע ןעוו

 רימ ךיז טָאה לָאמ טֿפָא .תומ-ןב ַא ןעוועג טלָאװ ,האמוט ןוא הרהט ןוֿפ ןצעזעג

 ןֿפור וצ ךיוא ןביוהעגנָא םיא טָאה ןעמ יו ,"לילג ןוֿפ איֿבנ; רעד זַא ,ןזיוועגסיוא

 יװ ,םיא ןגעק ןֿפמעק ןוא תומה-ךאלמ םעד ןרעדָאֿפסױרַא טלָאװעג טָאה ,קלָאֿפ ןיא

 ןרָאֿפ ןקָארשעג טשינ ךיז רע טָאה רָאנ טשינ .ןשטנעמ יד ןגעק טֿפמעקעג טָאה רע

 טשינ .טכוזעג םיא טלָאװ רע יו קורדנַײא ןַא טכַאמעג ךיוא טָאה סע רָאנ ,טיוט

 ,ןלוש יד ןיא ,קרַאמ ןיא םימכח יד ןגעק דייר עטרַאה יד טריֿפעג רע טָאה רָאנ

 ךיז רעבָא ןבָאה םינבר יד .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא טכַארבעגנַײרַא ךיוא ייז טָאה רע

 ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד יװ ,ןעזעג ךיא בָאה לָאמ טֿפָא .םיא ףיוא טקוקעגמוא טשינ

 -עדַאב ַא ,לכעד ַא רעטנוא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,ןעגנַאגעגײברַאֿפ ןענַײז יאכז-ןב

 ,םיתמה-תיחת ןגעוו רערעהוצ ענַײז רַאֿפ טגשרדעג טָאה ןוא ,ןגער ַא רַאֿפ ץכעק
 רענעי רעדָא רעד .לשמ ַא טלײצרַאֿפ ייז טָאה רע רעדָא ,םונהיג ןוא ןדעדוג ןגעוו

 יד .טרעהעגוצ ךיז טייקירעגַײנ טימ ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה םידימלּת יד ןוֿפ

 םיא ןוא םיא ףיוא לסקַא יד לֹוטב טימ ןגיוצעג לָאמ לייט ןבָאה םימכח-ידימלּת

 ,ערעדנַא ןעוועג רעבָא ןענַײז סע .הטוש דיסח ןֿפורעג םיא ןבָאה לייט .טזָאלרַאֿפ

 ןיא ןגָארטעג ןוא םיא ןוֿפ טרַאװרעד סעּפע ןבָאה עכלעוו ,םימכח-ידימלּת וליֿפַא

 זיא סע .ןַאמ ןכעלרעדנואוו םעד ףיוא ןעגנונעֿפָאה ענעטלַאהַאב רעצרעה ערעייז

 ןֿפַאשַאב טָאה סָאװ ,םיא רַאֿפ ןעגנַאגעגסױרָאֿפ זיא סָאװ ,םש רעד סיוועג ןעוועג

 -כעלנעזרעּפ ןייז ךיוא רַאנ ,ןילַא םש ןַײז רָאנ טשינ רעבָא  קלָאֿפ ןיא גנונעֿפָאה יד

 ןַײז ןיא ,דיילק ןסַײװ ןַײז ןיא ןעזרעד םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןטערטֿפױא ןַײז ,טייק

 ,ןלַײז יד ןשיוװצ ,ףיוח-שדקמיתיב ןיא ןענַאטשעג זיא רע יוװ ,טליהעגמורַא תילט
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 עטסקילייה יד ןָא ןריר סָאװ ,םיׂשעמ ןגעוו ןָאט ןשיאיֿבנ ַא טימ טדערעג טָאה ןוא

 טגָאזעג טָאה רענייא .טכַארטרַאֿפ ךיז ןעמ טָאה ,קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןעגנונעֿפָאה

 "רעד ןעמ ןָאק טימרעד רָאנ 7? ר ע סע זיא רשֿפא ,טסייוו רעוו, :ןרעדנַא םוצ

 ךיוא ןוא ,דייר עטרַאה ענַײז ןגיװשרַאֿפ ןבָאה םימכח-ידימלּת יד סָאװרַאֿפ ,ןרעלק

 -עגסױרַא רעטרעװ ענַײז ןבָאה רעבָא לָאמ טֿפָא .ןעגנוקידלושַאב ערעווש ענַײז

 .יאמש ןוֿפ םידימלּת יד ןשיװצ םיאנק יד ַײב גנוגערֿפױא סיורג ןֿפור

 יד .העד"רסח רַאֿפ ןטלַאהעג לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןבָאה ,רעדיוװ םיקודצ יד

 "רעד ןוא ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמוקעג ןענַײז יז ןעוו ,םיקודצ עשיטַארקָאטסירַא

 טָאה ןוא טַײלעמערָא סעּפורג םורַא ןסעזעג זיא רע יװ ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןעז

 יד ףיוא טרעזייבעג ךיז ייז ןבָאה -- םיתמהיתיחּת ןגעוו ייז רַאֿפ טקידערּפעג

 "שדקמיתיב ןיא ןַײרַא םענייא ַאזַא טזָאל ןעמ סָאװ ,רעטיה-גנונעדרָא יד ,םייוול

 וליֿפַא ןבָאה ייז .םיתמה-תיחּת ןוֿפ ןטײקשירַאנ יד טרעטשעגמוא ןענשרד וצ ףיוה

 יװ .גנונעדרָא רעד רעביא רעטיה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןגס ןרַאֿפ טגָאלקעג ךיז

 וצ לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןרעװרַאֿפ טלָאװעג עקַאט ןעמ טָאה ,טרעהעג ןבָאה רימ

 -עגנָא ךיז ןבָאה םישורּפ יד רָאנ .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא םיתמה-תיחּת ןקידערּפ

 יד ןענשרד וצ טכער ַא טָאה דִיי רעדעי זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז :םיא רַאֿפ ןעמונ

 "עג ייז ןבָאה ,םיתמה-תיחּת ןוא ,ןעמַאר עריא ןיא רָאנ ךיז טלַאה רע ןעוו ,הרוּת

 טנכערעג ךיז ןבָאה שדקמהיתיב ןוֿפ ןטעטירָאטיױא יד .הרוּת רעד ןוֿפ זיא ,ןטלַאה

 -לחנ ןוֿפ קלָאֿפ עמערָא סָאד .טגלָאֿפעגכָאנ םיא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ןעמערָא ןטימ

 ךיז ןרעמַאלק וצ ןעניול יז לָאז סע ,ןבעל ם ע ד ןיא טַאהעג טשינרָאג טָאה ןורדק

 ןוֿפ איֿבנ רעד סָאװ ,טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ ןבעל סָאד זיא ייז רַאֿפ .םעד ןיא

 -גייא יד ןעוועג ,ןברַאֿפ עקידעבעל ענױזַא ןיא ייז רַאֿפ טלָאמעגסיױוא טָאה לילג

 איֿבנ רעד ןעו .טלעו רע ד ףיוא שינרעטַאמ רעייז רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ עקיצ

 זיא ױזַא ,קרַאמ ןֿפױא רעדָא ףיוה-שדקמה-תיב ןיא ןזיװַאב רָאנ ךיז טָאה לילג ןוֿפ

 ,דייר ענַײז וצ ךיז ןרעהוצוצ טײקמערָא יד ןסקַאװעגסױא דרע רעד רעטנוא ןוֿפ

 רעד זַא .רעסעב זיא סע זַא ,טקרעמַאב ןבָאה שדקמה:תיב ןוֿפ ןטעטירָאטיױא יד

 -וצמוא יד ןגיװרַאֿפ לָאז ,ןֿפורעג לָאמ לייט םיא ןבָאה ייז יו ,"תרצנ ןוֿפ רַאנ;

 ןכוז ןלָאז ייז רעדייא ,ןבעל ןטייווצ ַא ןוֿפ תומולח טימ ןסַאמ עמערָא ,ענעדירֿפ

 ןדנַאטשֿפױא ןוא ןטנוב ךרוד טלשוו ר עד ףיוא םולח םעד ןכעלקריװרַאֿפ וצ

 םעד ךרוד .אבא-רב טצעהעגֿפױא ייז טָאה סע עכלעוו וצ ,ןנח-תיב ןוא םיור ןגעק

 .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא תושרד ענַײז ןטָאברַאֿפ טשינ לילג ןוֿפ ןיבר םעד ייז ןבָאה

 יד טכַאמרַאֿפ לָאמ טֿפָא םעד בילוצ ןבָאה ייז .ןעוועג אחינ יז זיא סע ,טרעקרַאֿפ

 ןוא ,ןסַאמ יד וצ ןֿפרָאװעג טָאה רעלילג רעד סָאװ ,דייר יד ןרעה וצ טשינ ןרעיוא

 םערָאװ :ןירדהנס ןוֿפ טּפשמ ןרַאֿפ ןלעטש טנַאקעג םיא טלָאװ ןעמ עכלעוו רַאֿפ

 ןגעוו ,טלעוו רענעי ןוֿפ ןבעל םעד ןגעװ טקידערּפעג טָאה תרצנ ןוֿפ איֿבכנ רעד

 יז ןָאק רע ןוא רעטיג עטַאוירּפ ענַײז ןעוועג ןטלָאװ סָאד יװ ,םימשה-תוכלמ

 רע .דייר ענַײז וצ וצ ךיז טרעה ןוא ןוצר ןַײז טוט סָאװ ,םענייא ןדעי ןלייטעצ

 סָאד ןרעטיצ טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,םיזמר ןטכָאלֿפעגנַײרַא תושרד ענַײז ןיא טָאה

 "יטנעדיא ךיז לָאמ טֿפָא טָאה רע .ןקָארשעגרעביא ייז ,רערעהוצ יד ןוֿפ ץרַאה

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה סָאװ ,לארׂשי ןוֿפ טייקילײה רעטסכעה רעד טימ טריציֿפ
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 ַײב ןֿפרעגסױרַא לָאמ טֿפָא ןוא רערעהוצ יד ןוֿפ ןײטשרַאֿפ-טשינ סָאד טנגעגַאב

 ,תוקולחמ םעד בילוצ ןעמוקסיורַא טֿפָא ןגעלֿפ סע .טײקטרעטיברַאֿפ יז

 םעד ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ ַא ןוֿפ תודע ןַא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ סרעדנַא ןָא

 יבר רעד זיא סיױטשנעמַאזוצ םעד ַײב .יאמש ןוֿפ םידימלּת יד ןוא לילג ןוֿפ ןיבר

 רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע לַײװ ,ןרָאװעג טקידיײלַאב טשינ ריש ןיילַא ןומידקנ

 :ןעוועג ױזַא זיא סע .לילג ןוֿפ ןיבר םעד

 -עג ןבָאה םימכח יד .םילשורי ןיא טַײצ-ןגער רעד ןטימ ןיא ןעוועג זיא סע

 -שדקמה-תיב ןוֿפ סעילַאה ןוֿפ סנקעדַאב רעטנוא םידימלת ערעייז טימ טנרעל

 ןענַײז םידימלּת יד ןוא ,ּפעט עמערַאװ יד ַײב ןסעזעג ןענַײז םייבר יד ואוו ,ףיוה

 ןוֿפ טײלגַאב ,יבר ןַײמ .דייר ערעייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ייז רַאֿפ ןענַאטשעג

 ןוֿפ השרד יד ןרעה וצ ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמוקעג זיא ,םידימלּת ענַײז

 "טימ .םידימלּת ענַײז רַאֿפ ןטלַאהעג לָאמטסנעד טָאה רע סָאװ ,יאכז-ןב ןנחוי

 סָאװ ,סורדוט ,יאמש-ידימלּת יד ןוֿפ רענייא .רעדורעג ַא ןעמ טרעהרעד לָאמַא

 רעטנוא ןוֿפ ןֿפױלוצסױרַא ןעמוקעג זיא ,יאנק ןסיורג ַא רַאֿפ טנַאקעג ןבָאה רימ

 | | ;ןֿפורעג טָאה ןוא עילַאה ַא ןוֿפ סנקעדָאב ַא

 ,ןלעטש טּפשמ ןרַאֿפ םיא ףרַאדַאב ןעמ .םימש יפלכ הפצוח ךָאד זיא סָאד --

 ענַײז ןוא ,טעװעדלַאװעג רע טָאה --- !רַאֿפרעד ןגָאלש םיא ןעמ ףרַאדַאב תוקלמ

 טשינ ריש ןענַײז ּפָאק ןַײז ןוֿפ ןיליֿפּת יד ןוא טלסיירטעג ךיז ןבָאה תואּפ עגנַאל

 ,ןלַאֿפעגּפָארַא

 ;ןֿפורעג ןבָאה ערעדנַא ךיוא

 ןיא ןיבר ַא ןוֿפ ליומ ןוֿפ ןײגסױרַא דייר עכלעזַא טרעהעג סָאד טָאה רעוו ---

 ? לארׂשי

 -ַאה ַא ןוֿפ סנקעדַאב ַא רעטנוא ןעזרעד ןבָאה רימ .טקוקעגמוא ךיז ןבָאה רימ

 טנשרד ןוא לילג ןוֿפ יבר רעד טייטש ,ףיוה-שדקמ-תיב ןוֿפ גנַאג"ןלַײז ןיא ,עיל

 ךיוא ,םייבר ןוֿפ םידימלּת ליֿפ ךיז ןעניֿפעג רערעהוצ ענַײז ןשיווצ .םלוע ןרַאֿפ

 ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ-לעב ליֿפ רעייז ,םייוול עגנוי ,הנוהּכ-יחרּפ

 ליֿפ .רערעהוצ ענַײז ןשיוװצ גנורעדורֿפױא עסיורג ַא זיא סע .ףיוה-שדקמ/תיב

 ייֵלרעֶלַא סיוא ןעַיײרש לייט ,ןרעיוא יד ךיז ןטלַאהרַאֿפ לייט ,טנעה יד טימ ןכַאמ

 טשינ ,געוװ ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא זיא יבר ןַיײמ .ייז ןקיאורַאב ערעדנַא .ןֿפורסיױא

 ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד רעבָא .סַאג רעד ןוֿפ רעדורעג םעד ןיא ךיז ןשימוצנַײרַא

 טַאהעג טשינ גנַאל ןיֹוש ןבָאה רימ .ףיוה-שדקמ:תיב רעד ןעוועג זיא סָאד ,סַאג

 -ֿבוט-םוי ַא רָאנ ןדַײס ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא םלוע ןשיווצ גנורעדורֿפױא ַאזַא ןעזעג

 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יבר ןַײמ .סעקינלגר-ילוע ךס ַא ָאד ןענַײז סע ןעוו ,טַײצ

 ןבָאה רימ .טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה רימ .םיא ךָאנ --- רימ ,םלוע ןטרעדורעגֿפױא

 ,םידימלּת ענַײז טימ טלגנירעגמורַא ,טייטש רע יװ ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןעזרעד

 ןעוועג ןענַײז סע ,השרד ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,ןיינ .םלוע ןַא רַאֿפ טנשרד ןוא

 ַא יג -- ,טרעהעג טשינ סעכלעזַא לָאמ ןייק ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,דייר-ףָארטש

 ,רעטרעװגָאלש עקידרענוד ענַײז טרעדַײלשעג ןוא ןענַאטשעגֿפױא טלָאװ איֿבנ

 ןַײז ךיז ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ ,ּפָאק ןֿפױא ןיליֿפּת ענַײז ןגָארטעג טָאה יבר רעד

 ענַײז ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סמערָא עטעקַאנ ענַײז .תילט ןטקידתוציצַאב

 רעד ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןביוהעג ייז טָאה רע .דיילקרעביוא ןַײז ןוֿפ לברַא עטיירב

 ךעלּפערט יד רעביא ךַײט ַא יו ןסָאגעגסױא םיא םורַא ךיז טָאה עכלעוו ,עגנעמ
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 ןענַאטשעג זיא רע .ףיוה ןוֿפ גנַאגכרוד ןצנַאג םעד ןעמונרַאֿפ ןוא עילַאה רעד ןוֿפ

 ןלַײֿפלַארטש ןענַײז ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןוא ,ןעמעלַא ןוֿפ ּפָאק ןַײז טימ רעכעה

 טמירקעג ךיז דנואוו ַא יו טָאה סָאװ ,ליומ טקיטייוועצ ןַײז ןוֿפ ןוא ,ןלַאֿפעג

 -רעוו ,רעטרעוװ ןטָאשעג ךיז ןבָאה ,תואּפ ןוא דרָאב ענעסקַאװַאב ענַײז ןשיווצ
 .ץרַאה ןשידִיי ןדעי ףיוא רענייטש ערעווש יו טגיילעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעט

 גָאז ךיא ?דרע רעד ףיוא םולש ןבעג וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ריא טניימ ---

 ןַײז טלייטעצ ףניֿפ ןלעװ ןָא דניצַא ןוֿפ םערָאװ .הקולחמ ַא טרעַײנ ,ןיינ ;ךַײא

 ןוז םעד ןגעק רעטָאֿפ רעד ,ַײרד ןגעק ייווצ ןוא ייווצ ןגעק ַײרד ,זיוה ןייא ןיא

 רעטכָאט יד ןוא רעטכָאט רעד ןגעק רעטומ יד ,רעטָאֿפ םעד ןגעק ןוז רעד ןוא

 .רעגיווש רעד ןגעק רונש יד ןוא רונש רעד ןגעק רעגיווש יד ,רעטומ רעד ןגעק

 :טגערֿפעג םיא ןבָאה לייט ַא ,ןרָאװעג םמותשנו להבנ זיא םלוע רעד
 !זדנוא גָאז ?ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ---
 ;טרעֿפטנעעגּפָא יז טָאה יבר רעד ןוא-
 ךיא םערָאװ .ןעמוקנַײרַא ריט רעגנע רעד ךרוד טלָאז ריא ,ךַײא טימַאב --

 תיבה-לעב רעד ןעוו ,ןענָאק טשינ ןלעו ןוא ןעמוקוצנַײרַא ןכוז ןלעוו ליֿפ ,ךַײא גָאז

 טעװ ןוא ןייטש ןסיורד ןוֿפ טעװ ריא .ןסילשוצ ריט יד טעוװ ןוא ,ןײטשֿפױא טעוװ
 ןרעֿפטנע רע טעװ ױזַא ."זדנוא ןֿפע ,רַאה ,רַאה; :ןגָאז ןוא ןּפַאלק ריט רעד ןיא
 טעװ ךָאנרעד ??ריא טנעז ןענַאװ ןוֿפ .טשינ ךַײא ןעק ךיא, :ןגָאז ךַײא וצ ןוא

 טנרעלעג טסָאה וד ןוא ,ריד טימ ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג ןבָאה רימ, :ןגָאז ריא

 ?ריא טנעז רעוו .טשינ ךַײא ןעק ךיא; :ןגָאז רֶע טעװ ױזַא .?ןסַאג ערעזדנוא ןיא

 ןייוועג ןַײז טעוו ךַײא ןשיוװצ טרָאד ."רעוט-טכעלש ריא ,עלַא רימ ןוֿפ ּפָא טרעק

 םיאיֿבנ עלַא ןוא ֿבקעי ןוא קחצי,םהרֿבַא ןעז טעװ ריא ןעוו ,שינעצירק-ןייצ ןוא
 ןלעוװ סע ןוא .ןֿפרָאװעגסױרַא ןַײז טעוו ןיילַא ריא ןוא ,טָאג ןוֿפ ךיײרגינעק םעד ןיא
 ןצעזרעדינַא ךיז ןלעוו ןוא ,םורד ןוֿפ ןוא ןוֿפצ ןוֿפ ,ֿברעמ ןוֿפ ןוא חרזמ ןוֿפ ןעמוק
 עטשרע יד ןוא עטשרע יד ןַײז ןלעװו עטצעל יד --- ,טָאג ןוֿפ ךַײרגניק םעד ןיא

 ,עטצעל יד ןַײז ןלעוו
 :טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד
 טשינ טעװ ,ךָאנ רימ טגלָאֿפ סע רעו .טלעוו רעד ןוֿפ טכיל סָאד ןיב ךיא ---

 .ןבעל םעד ןוֿפ טכיל סָאד ןבָאה טעוװ רע טרעַײני ,רעטצניֿפ רעד ןיא ןײגמורַא
 טָאה לָאמ ַא טימ רָאנ .קיאור ןטלַאהרַאֿפ ךָאנ ךיז םלוע רעד טָאה טציא זיב

 םיא טָאה רע ןוא ,תואּפ עקידנעײטשּפָא ,עכיוה טימ ןַאמ ַא םיא וצ ןסירעגוצ ךיז
 | | ;ןגירשעגנַײרַא םינּפ ןיא

 !רָאװ טשינ זיא ןגָאז תודע ןַײד .ןײלַא ךיז ףיוא תודע טסגָאז וד --

 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד
 -ָאװ .רָאװ ךָאד תודע ןַײמ זיא ,ןײלַא ךיז ףיוא תודע גָאז ךיא וליֿפַא ןעוו ---

 טשינ טסייוו ריא רעבָא .ייג ךיא ןיהואוו ,םוק ךיא ןענַאװ ןוֿפ סייוו ךיא םער
 ךיא רעבָא ,ךָאנ שיילֿפ ןכָאנ ןטכיר טוט ריא .ייג ךיא ןיהואוו ,םוק ךיא ןענַאװ ןוֿפ
 ןוא .טקישעג ךימ טָאה סָאװ .רעטָאֿפ רעד ןוא ךיא טױעַײנ ,ןיילַא טשינ ןיב
 ןרעװו טבױלגַאב לָאז תודע ייווצ ךרוד :הרוּת רעד ןיא ןבירשעג ךיוא טייטש סע
 ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאֿפ רעד ךיוא ןוא ,ןיילַא ךיז ףיוא תודע גָאז ךיא .ךַאז יד
 | .טקישעג
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 ןביוהעגנָא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .רעטימעג יד טרעדורעגֿפױא ןבָאה דייר יד
 :ןגירשעגסיוא טָאה רענייא ןוא .ןדניצנָא ךיז ןגיוא

 ?רעטָאֿפ ןַײד זיא ואוו --
 ;טרעֿפטנעעג טָאה יבר רעד
 טנעקעג ךימ טלָאװ ריא ןעוו .רעטָאֿפ ןַײמ טשינ ןוא ,טשינ ךימ טנעק ריא --

 ,טנעקעג רעטָאֿפ ןיײמ ךיוא ריא טלָאװ ױזַא

 םַײב ןֿפורעגסױרַא ןבָאה דייר יד סָאװ ,םערוטש םעד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ
 ןעוועג טּפַאכרַאֿפ ןטלָאװ ייז יוװ ,ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ עלַא ןענַײז ביױהנָא ןיא ,םלוע

 ןוא לָאמ ןטשרע םוצ ןעעז ייז סָאװ ,שינעעשעג רעכעלרעדנואוו רעסיורג ַא ןוֿפ
 ערעדנַא יד ענייא ןבָאה ןגיוא ענעקָארשרעד .סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,טשינ ןסייוו
 טרעהעג טָאה ןעמ .דרעב ןוא תואּפ עטרעקַאלֿפעצ ,רעמינּפ עכיילב ,טקוקעגנָא
 ןֿפלָאהעג םלוע ןוֿפ רענייא טָאה גנילצולּפ ,ןטסירב יד ןוֿפ םעטָא ןקידעּפָאס םעד

 יז ןבָאה ןיבר ןוֿפ רעטרעװ יד רעכלעוו טימ ,קירטש עֿפַײטש יד ןזָאלוצכָאנ
 :ערעדנַא יד גנוניוטשרעד טימ טגערֿפעג ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע .ןגיוצעגנילא

 ?ליומ ןשידִיי ַא ןוֿפ ןײגסױרַא דייר עכלעזַא טרעהעג טָאה רעוו ---
 טָאה רע ,ןגָאז ץלַא רע ןָאק ,זיא רע זַא ,טניימ רע סָאװ ,סָאד זיא רע ביוא --

 -דנילב טימ ןַאמ רעטרעקיוהעגנילא-בלַאה ,רעטלַא ןַא טָאה --- ,ףיורעד תושר
 .רעגניֿפ ַא טימ קידנעלטַײט ,טגָאזעג ןגיוא עטיור

 רעוו ,רימ טגָאז !דיר עכלעזַא טדער רע סָאװ ,רע זיא רעוו ?רע זיא רעוו --
 ןֿפורעגסױא רעדיו רעטשרע רעד טָאה -- ?רע זיא

 -עגסיוא ךיז ןיבר םוצ ןבָאה סע ןוא ,טיוטש ַא םלוע םעד ןבעגעג טָאה סָאד
 ןשטנעמ ןוא ,רעמינּפ עטרעטַאמעגסיוא ,עכיילב ,ענעקָארשרעד טימ טנעה טקערטש
 :טגערֿפעג םיא םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ ןבָאה

 ?וטסיב רעוװ ?וטסיב רעוו ,זדנוא גָאז --
 טעװ סע סָאװ ,טרָאװ ןסיורג םעד ףיוא טרַאװעגּפָא עלַא רימ ןבָאה טונימ ַא

 ;דימּת יװ םיזמר טימ טרעֿפטנעענּפָא טָאה יבר רעד רעבָא ,ליומ ןַײז ןוֿפ סיױרַא
 ןוֿפ ליֿפ בָאה ךיא .ביױהנָא ןיא טגָאזעג ךַיײא בָאה ךיא סָאװ ,רעבלעז רעד ---

 ןוא .רָאװ זיא ,ךַײא וצ טקישעג ךימ טָאה סָאװ ,רעד .ןטכיר וצ ןוא ןגָאז וצ ךילא
 .טלעוו רעד וצ ךיא גָאז סָאד ,םיא ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ

 טלעוו רעד ןיא דייר טלּפַאלּפ רע זַא ,העד-'וסח זיא רע זַא ,ךָאד טסעז וד --
 .ןגירשעג םכח-דימלת ַא טָאה -- !ןַײרַא

 ןעמעוו ןוֿפ ךָאד רע זומ ,ןירעד ןַײז סעּפע ךָאד זומ ,ױזַא טגָאז רע זַא ,ןייג --
 ,ןבָאה תושר

 ַא זיא סע .דיײר עכלעזַא רַאֿפ ןלעטש םיא ןעמ ףרַאדַאב טּפשמ םוצ --
 .ןגירשעג רערעדנַא ןַא טָאה --- ,םימש יּפלכ הּפצוח

 .טנעה ענעדנובעג יד טנֿפעעגֿפױא טָאה סָאד

 -נָא .ןדִיי ענעגייא טָאה רע .םימשה-תוכלמ ןוֿפ ןסילשסיוא זדנוא ליוו רע ---
 -עג ךָאד טָאה ריא .םהרֿבַא-ינב ענעגייא ענַײז טָאה רע .ןעמעננַײרַא רע ליוו ערעד
 יז ןוא ,ֿברעמ ןוֿפ ןוא חרזמ ןוֿפ ןעמוק ןלעװ ליֿפ; :טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,טרעה
 ליוו זדנוא זַא ?טימרעד רע טניימ סָאװ ."ֿבקעי ןוא קחצי ,םהרֿבא טימ ןציז ןלעוו

 ?סיורא ןסיורד ןיא ןֿפרַאװסיױרַא רע
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 !םיא טימ טּפשמ םוצ --
 וד סָאװ ,ֿבקעי ןוא קחצי ,םהרֿבַא ןוֿפ רעדניק יד טשינ ןעד רימ ןענַײז ---

 ?םימש-תוכלמ ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא זדנוא טסליוו
 :טרעֿפטנעעג טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד

 יד ןָאטעג ריא טלָאװ ! ,םהרֿבַא ןוֿפ רעדניק יד ןעוועג טלָאװ ריא ןעוו ---

 ,םהרֿבַא ןוֿפ םיׂשעמ
 :תולוק טרעהרעד ךיז ןבָאה סע .ןדַײלרעד וצ רעמ ןעוועג טשינ ןיוש זיא סָאד

 !עגושמ זיא רֶע !םיא ןיא טציז דש ַא --
 :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא
 .דש ַא טָאה סָאװ .םענייא ןוֿפ טשינ ןענַײז דייר יד טָא --
 -סױרַא ךיז טָאה םלוע ןוֿפ עּפורג ַא .םיטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמ ַא טימ

 :רעמינּפ עקידנטעב טימ ןיבר םעד טלגנירעגמורַא טָאה ,ןסירעג
 ןֿפָא סע גָאז ,חישמ טסיב וד ןעוו !קֿפס ןיא ןטלַאה זדנוא וטסעװ גנַאל יוװ -- |

 ?טרָאװ עכעלקערש סָאד טנָאמרעד סע טָאה רעוו ---
 !גנוצ יד ןרעוו לָאז טמוטשרַאֿפ ---

 ןיבר םעד םורַא .ןגיוצעגסיוא םיא וצ ןיוש ךיז ןבָאה טנעה ערעדנַא רעבָא:
 ןוֿפ ןלעװ טימ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,םי רעקידמערוטש ַא ןרָאװעג זיא לילג ןוֿפ

 :טנעה ןוא דרעב
 !זדנוא גָאז ?קֿפס ןיא זדנוא וטסטלַאה סָאװ ---
 םעד ןוֿפ םידימלּת יד ןעוו ,ןעמוקעג ןעוועג טלָאװ סע סָאװ וצ ,טסייוו רעוו

 םעד ןעזעג בָאה ךיא .טלגנירעגמורַא ןעוועג טשינ םיא ןטלָאװ ןיבר רעלילג

 טלעטשעג ךיז טָאה רע יװ ,ןועמש ,לילג ןוֿפ דִיײרעשיֿפ םעניילק ,ןקיטֿפערק

 ןנחוי רעקיטכעמ רעד ךיוא .טנעה עקיטֿפערק ענַײז טימ ןצישַאב וצ ןיבר ןַײז
 ,טײלגַאב קידנעטש ןיבר םעד טָאה סָאװ ,סעציילּפ עטיירב יד טימ ,סידֿבז יד ןוֿפ

 ךיוא .םידימלּת ערעדנַא יד ןוא יאנקה ןועמש ןוא .םיא ןבעל ןעוועג ןיוש זיא

 ןבָאה ,טרעהעג םיא ןבָאה סָאװ ,סעקילַאק יד וליֿפַא ,עדנילב יד ,טַײלעמערָא יד

 עטלַײבעג טימ .טלגנירעגמורַא םיא ןוא ןיבר םוצ טרַאשעג ןוא טקורעג ךיז
 טלָאװעג ןייצ ןוא לגענ טימ ןטלָאװ ייז יוו ,םורַא ןענַאטשעג ייז ןענַײז ןטסױֿפ

 .םי רעקידמערוטש ַא יוװ ,טכָאקעצ ןעוועג זיא םלוע רעד .ןיבר רעייז ןצישַאב

 ןגיוא יד ןבָאה ערעדנַא ַײב .טסױֿפ ַא ןכױטֿפױא ןעזעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד

 קעז יד ןסַײר וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ .רעֿפײא ןוא רעַײֿפ טימ טצָארּפשעג

 ןומידקנ יבר רעזדנוא טָאה גנילצולּפ רָאנ .ןרעדנַא ןוֿפ סנייא רעכעלַײל יד ןוא

 רע ןוא ,עגנעמ רעד ןוֿפ רעבַײל ענעטָאנקעגנעמַאזוצ יד ךרוד ןסירעגכרודַא ךיז

 : ןֿפורעגסיױא ןוא טנעה עטקערטשעגסיוא יד טריֿפעגרעדנַאנוֿפ טָאה

 טרעהרַאֿפ םיא טָאה ןעמ רעדייא ,ןטכיר ןשטנעמ ַא הרוּת רעזדנוא טוט --

 ?ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טשינ טסייוו ןעמ ןוא
 טָאה סָאװ ,םעד ףיוא ןקוקוצמוא ךיז טַאהעג טשינ טַײצ ןייק וליֿפַא ןבָאה ייז

 -סטכעלש ,עזייב טימ ןומידקנ יבר וצ ןֿפורעג ןבָאה ייז ןוא ,דייר יד טדערעג

 ;ןקילב עקידנגָאזוצ
 -רַאֿפ ליוו רע .םימשה-תוכלמ ןוֿפ ןסָאלשעגסיױא םהרֿבַא-ינב יד טָאה רע --

 .ערעדנַא ףיוא םהרֿבַא-ינב עקיטכיר יד ןשיוט
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 ןקיטכענ טשינ לָאז רג ַא -- רג ןולי אל ץוחב; :טייטש הרוּת רעזדנוא ןיא --

 רג ןייק טלָאז ריא זַא ,טניימ סָאד ?ןסיורד ןיא ,סע טניימ סָאװ ."ןסיורד ןיא

 םעד טנעקרענָא רע זַא ,רג ַא .טֿפַאשנײמעג רעשידִיי רעד ןוֿפ ןסילשסיוא טשינ

 טימ רע זיא ,טָאג ןשידִיי םוצ ךיז טרעקַאב רע זַא ,טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא

 רעדעי יו ,וניֿבַא םהרֿבַא ןוֿפ רעדניק יד ןוֿפ רע זיא ,ןדַיי ַא וצ ןכילגעג םעלַא

 ,םירג עלַא ןוֿפ רָאנ .ןדִיי ענעריובעג יד ןוֿפ רָאנ טשינ רעטָאֿפ רעד זיא םהרֿבַא ,דָיי

 יבר רעד טָאה --- ,םירג ןַײז וצ רייגמ ןעוועג זיא וניֿבַא םהרֿבַא ןוֿפ הדימ יד ---

 .ןֿפורעג ןומידקנ

 טעוו סָאװ י,רעד; :טגָאזעג טָאה רע יװ ,םיא ןוֿפ טרעהעג בָאה ןיילַא ךיא --

 ןעד רע זיא ."ןברַאטש טשינ לָאמ ןייק טעװ רעד --- ,דייר ענַײז וצ ןרעהוצ ךיז

 ,טגָאז רע ןוא ,ןברָאטשעג ןענַײז םיאיֿבנ יד ןוא םהרֿבַא ?םהרֿבַא ןוֿפ רעסערג

 .ןברַאטש טשינ לָאמ ןייק טעװ ןעמ זַא

 "תוכלמ ןיא ,טלעו רענעי ףיוא זיא סָאװ ,ןבעל עקיבא סָאד טניימ רע ---

 .יבר רעזדנוא טרעלקרעד -- טימשה

 רעװ ,טשינ רע טגָאז סָאװרַאֿפ ?םיזמר טימ זדנוא רע טקינַײּפ סָאװרַאֿפ ---

 ?ןדער וצ יױזַא תושר םעד ךיז טמענ רע ןעוו ,זיא רע

 !רע זיא ינורמוש ַא ?זיא רע רעוו --

 דיי ַא ףיוא טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,גנוקידײלַאב עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד |

 ,ןגָאז
 טָאה -- "ךומכ ךערל תבהאו; :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ינורמוש ַא ףיוא ךיוא ---

 .טרעֿפטנעעגּפָא יבר רעד

 יז .ןדער וצ רעטרעוו יד טגַאװעג טָאה סע רע ,טקוקעגמוא ךיז טָאה ןעמ

 .ןרָאװעג ליטש ןענַײז ןוא ןיבר ןיימ טנעקרעד ןבָאה

 ךרוד ןזָאלנַײרַא רָאנ טעװ ןיילַא רע סָאװ ,תיבה-לעב ַא רַאֿפ ךיז טכַאמ רע ---

 ?ףיורעד תושר ןבעגעג םיא טָאה רע .ריט רעגנע רעד

 ךיז רַאֿפ ךַאז ןייק טשינ וט ךיא; :טגָאזעג טָאה רע ,טרעהעג ךָאד טסָאה ---

 *!ךַײא ךיא גָאז סָאד .טנרעלעג ךימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ סָאװ ,סָאד רָאנ ,ןיילַא

 .?רעטָאֿפ ןַײמ, :הרוֿבג יד ןָא טֿפור רע .ןוז סטָאג רַאֿפ ךיז טכַאמ רע ---

 בירשעג םייטש סע .ןוז סטָאג ןֿפורוצנָא ךיז טכער ַא טָאה דִיי רעדעי --|

 .טרעֿפטנעעגּפָא יבר ןַײמ טָאה --- "םכיהלא 'הל םתא םינב.

 ,תונברק יד ןגעק ןוא חבזמ ןגעק ןוא שדקמהיתיב ןגעק טדער רע רעבָא --

 ,ןעגניר ליֿפ יד ןיא טנעקרעד םיא טָאה ןעמ) יקודצ רעכַײר ַא ןגירשעג טָאה --

 ןיא ,קָאר-ליה ןעמערַאװ ןַײז ןיא ןוא ,רעגניֿפ ענַײז ףיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ

 .(געט עטכַײֿפ יד ןיא טליהעגנַײא ןעוועג זיא רע ןכלעוו

 ןוֿפ זיא רעוװ ןוא ."חבז אֹלֹו יתצֿפח דסח; :טגָאזעג טָאה איֿבנ רעד ךיוא --

 ַא שדקמה'תיב םעד ןֿפורעגנָא טָאה והימרי ןוא ?ןוהימרי ןוֿפ רעסערג זדנוא

 .טרעֿפטנעעגּפָא יבר ןַײמ טָאה --- ,רעדרעמ ןוֿפ לייה

 !איֿבנ ַא ןעוועג זיא והימרי ---
 .איֿבנ ַא ןַײז ןָאק דיי רעדעי --
 ?איֿבנ ַא ןעמוק לָאז לילג ןוֿפ זַא ,טרעהעג ןיוש רעבָא וטסָאה ---

 ,"סטָאג זיא דרע עצנַאג יד -- ודובכ האלמ ץראה לכ; :קוסּפ ןיא טייטש סע --
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 ,םוטעמוא ןוֿפ ןוא ,דסח ןַײז ןוא דוֿבּכ ןַײז רע טײרּפשרַאֿפ דרע רעצנַאג רעד ףיוא
 -יא םיא טָאה טָאג סָאװ ,איֿבנ ַא ןײטשֿפױא ןָאק דרע רעד ןוֿפ לקניוו ןדעי ןוֿפ
 ,טרעֿפטנעעגּפָא יבר ןַײמ טָאה --- טרָאװ ןַײז ןבעגעגרעב

 ןעַײרש ןביוהעגנָא ייז ןבָאה -- ?רעלילג ַא ךיוא וטסיב ?סָאד טגָאז רעוו ---
 ?םיא רַאֿפ ןָא ךיז טסמענ וד סָאװ -- ,ןיבר ןַײמ ףיוא

 ,ןומידקנ יבר ךָאד זיא סָאד, :רעיוא ןיא ןעמיורנַײא ךיז ןבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא
 געוו םעד ץרא-ךרד טימ ןטָארטעגּפָא םיא טָאה םלוע רעד ןוא -- "!ןומידקנ יבר
 .ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןוא

 גנורעדורֿפױא ןַא ןֿפורעגסױרַא ,לילג ןוֿפ איֿבנ רעד ,טציא ןיוש טָאה רע
 ןגעוו ןעגנוניימ יד .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,לָאמ סעדעי
 -עג ,רעקירעֿפײא ןרָאװעג ןענַײז ייז .טלייטעג רעמ ךיז לָאמַא סָאװ ןבָאה םיא
 ךיוא רעבָא .רעגנעהנָא עסייה ןעמוקַאב רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ טָאה רע :רעטצייר
 עכלעזַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סיוועג .רענגעק עטרעטיברַאֿפ רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ
 טלָאװעג םיא ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ערעדנַא ןוא יאמש-ידימלּת יד ןשיווצ םיאנק
 ,ץַאז ןקירעהעג-טשינ ַא סעּפע טימ טנַאה רעד ַײב ןּפַאכ

 רעד ַײב ןּפַאכ טלָאװעג םיא ןבָאה םיאנק רָאּפ ַא ואוו ,ענעצס ַאזַא רענייא ןוֿפ
 יבר רעד :תודע ןַא ןעוועג ןיילַא ךיא ןיב ,הרוּת רעד ןגעק סעּפע טגָאז רע יו ,טנַאה
 --- ,םידימלּת עקינייא ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא ןזיװַאב לָאמַא ךיז טָאה תרצנ ןוֿפ
 "זרוע ערעדנוזַאב ערעייז טַאהעג ןבָאה ןעױרֿפ .ייז טימ ןעוועג זיא ױרֿפ ַא ךיוא
 זיא יז .ףיוה-שדקמה-תיב ןיא ןיבר ןכָאנ ןעגנַאגעג זיא רעכָא ױרֿפ יד ,םישנ
 ,טנעה יד ןוא םינּפ סָאד קידנלעטשרַאֿפ ,רעיילש ןֿפיט ַא ןיא טליהרַאֿפ ןעוועג
 טָאה ױרֿפ יד .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ךיז ןזַײװַאב ןעיױרֿפ ןעוו ,גהנמ רעד זיא סע יו
 ןעגנַאגעגכָאנ זיא יז .דנילב ןעוועג זיא סָאװ ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ םענייא טריֿפעג
 זיא רע .טנשרדעג טשינ לילג ןוֿפ יבר רעד טָאה לָאמ סָאד .םידימלּת יד רעטניה
 טָאה ןוא רצוא-שדקמ-תיב ןוֿפ הּפפק רעד וצ םידימלּת ענַײז טימ ןעגנַאגעג
 רעייז טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ןדַיי ערעדנַא יד טימ טלעטשעגקעװַא טרָאד ךיז
 -תיב ןוֿפ רעױט םַײב ןסעזעג זיא סָאװ ,רעריסַאק-שדקמ-תיב ןרַאֿפ לָאצּפָא
 -תיב םעד טלָאצעג טָאה ןעמ ןעוו ,טַײצ יד ןעוועג זיא סע םערָאװ ,רצוא-שדקמ
 רעד וצ הֿבדנ ריא טכַארבעג טָאה ,ייז טימ ןעוועג זיא סָאװ ,ױרֿפ יד ךיוא .סמ-שדקמ
 רעד ןוֿפ רעיוט םַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םלוע ןוֿפ רענייא .שדקמה-תיב ןוֿפ הּפוק
 -ףיט ןעוועג זיא יז וליֿפַא ןעוו םערָאװ ,ןענעקרעד טזומעג ױרֿפ יד טָאה ,הּפוק
 טָאה רע ןוא ,זיא יז רעוו ,גנַאג ריא טיול טנעקרעד ךָאד רע טָאה ,טרעײלשרַאֿפ
 ;רעריסַאק-שדקמ-תיב םוצ גנונרָאװ טימ ןֿפורעגסיױא

 ריא ןוא ,הנוז תנּתמ ַא זיא סע .הנּתמ ןייק ױרֿפ רעד ןוֿפ טשינ טמענ --
 ,ףירט זיא שדקמה:תיב ןרַאֿפ הֿבדנ

 .סמ םעד ןעמונעגוצ טָאה סָאװ ,רבזג רעד ןסעזעג זיא סע ואוו ,הכשל רעד םורַא
 סָאװ ,םילוע טימ טקַאּפעג ןעוועג קידנעטש זיא ,שדקמה-תיב ןרַאֿפ תונּתמ יד ןוא
 סָאד טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו .שדקמה:תיב ןרַאֿפ ןעגנולָאצּפָא טכַארבעג ןבָאה
 ךיז טָאה ןעמ ןוא ,גנוגערֿפױא ןַא ,גנוגעװַאב ַא ןרָאװעג זיא ,"הנוז-תנּתמ; טרָאװ
 טָאה רעֿפורסיױא רעד .טניימ רעֿפורסױא רעד ןעמעוו ,ןסיוו טלָאװעג ,טקוקעגמוא
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 סָאװ ,ױרֿפ רעטליהעגנַײא ןצרַאװש ןיא ,רעטרעײלשרַאֿפ-רעווש רעד ףיוא ןזיװעגנָא

 / ?ֿפורעגסיױא טָאה ןוא ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא ןעוועג זיא

 זיא סָאד ?םיא טימ ךיז טניֿפעג סָאװ ,זיא ױרֿפ יד רעוו ,טשינ טסייוו ריא

 | !לדגמ ןוֿפ םירמ עטמירַאב יד ךָאד

 -שדקמ-תיב ןצנַאג ןוֿפ םלוע רעד טָאה ױזַא ,ןלַאֿפעג זיא טרָאװ סָאד רָאנ יו
 .ןיבר םעד ןוא ױרֿפ רעד םורַא ןעגנערד ךיז ןוא ןסיגנעמַאזוצ ךיז ןעמונעג ףיוה
 ןיא טײקטמירַאב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,לדגמ ןוֿפ םירמ ןוֿפ טרעהעג ןבָאה עלַא
 ןעקנָאשַאב יז ןבָאה רעבָאהביל עריא ןכלעוו טימ ,םוטטַײר ריא ןגעוו ;טָאטש
 ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .,ןלייא עריא ןגעוו --- רעמ ךָאנ ,תודגא ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז
 ַא ןעוועג זיא "הנלדגמ םירמ/ ןעמָאנ רעד ,טײקשירעריֿפרַאֿפ ןוא טייקנייש ריא
 -וצ ךיוא ןיב ךיא .ױרֿפ יד ןעז וצ ןעוועג קירעגַײנ ןענַײז עלַא ןוא ,טרָאװ-ףושּכ
 -צולּפ זיא רעכלעוו ,רעטרעײלשרַאֿפ-רעװש רעד ףיוא טקוקעג בָאה ןוא ןֿפָאלעג
 רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד .ןשטנעמ ןוֿפ רעיומ ַא טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא גניל
 ןיוש ןריֿפ ָאד ןוא .ןעז טלָאװעג יז ןבָאה עלַא זַא ,ןעגנולקעגּפָא ױזַא טָאה ױרֿפ
 טּפַאכעג טציא טשרע יז טלָאװ ןעמ יװ ךַײלג ,ןיבר םוצ יױרֿפ יד רענעמ ייווצ
 .תונז ןוֿפ הרֿבע רעד ַײב

 -יׂשעמ ַײב טּפַאכעג לָאמ טֿפָא ןרָאװעג זיא ,טסעז וד סָאװ ,ױרֿפ יד ,יבר ---
 -רַאֿפ לָאז ןעמ זַא ,הרוּת ןַײז ןיא טנרעלעג זדנוא טָאה השמ ןוא .תונז ןוא ףואנ
 םעד טגערֿפעג ייז ןבָאה --- ?ףיורעד ,יבר ,וטסגָאז סָאװ .ןעױרֿפ עכלעזַא ןענייטש
 ,תרצנ ןוֿפ יבר

 טקוקעג ןבָאה עלַא .םעטָא םענעטלַאהעגנַײא טימ טרַאװעג טָאה םלוע רעד

 ,דרָאב ןַײז ןוֿפ ןעלצרָאװ יד וצ זיב ןעוועג ךיילב זיא סע .םינּפ סיבר ןֿפױא
 טָאה ,ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,טרָא ןוֿפ סיר ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה גנילצולּפ
 טָאה רע .טנעה סרענעמ עדמערֿפ יד ןוֿפ טַײרֿפַאב יז ןוא ױרֿפ רעד וצ טלילאעגוצ
 ,טרָא םעד ףיוא רע טָאה טנַאה ןַײז ןוֿפ רעגניֿפ ַא טימ ןוא ,ךיז וצ ןעמונעגוצ יז
 רעד ןוא ךיז םורַא לקריצ ןטכַאדענּפָא ןַא טנכייצעג ,ןענַאטשעג ןענַײז ייז ואוו
 טזָאלעג ןוא טקורעגּפָא ךיז םלוע רעד טָאה ,קערש סיורג ןיא ,וויטקניטסניא ,ױרֿפ
 ,.ךיז םורַא ןגיוצעג טָאה רע סָאװ ,לקריצ םעד ןיא ןיבר ןטימ ױרֿפ יד

 טעװ יבר רעד סָאװ ,סמעטָא עטּפַאכרַאֿפ טימ ןטרַאװסיױא ןעמונעג ןבָאה עלַא
 יױרֿפ רעד טימ ןענַאטשעג זיא רע רָאנ .ןָאטעג טשינרָאג טָאה יבר רעד .ןָאט ָאד
 ןבעג טלָאװעג טימרעד טלָאװ רע יוװ ,ןעמעלַא ןוֿפ טרעדנוזעגּפַא ,לקריצ ןיא
 ןוא ,דניז ריא ךיז ףיוא טמענ ןוא לרוג ריא ריא טימ טלייט רע זַא ,ןרעהוצנָא

 ןגיוושעג ןוא טליֿפרעד סע טָאה םלוע רעד .סנייא טציא ןענַײז רע ןוא יז זָא
 :טגערֿפעג ןוא טנָאמעג ץלַא טָאה יאמש ןוֿפ דימלּת רעד רעבָא

 ?השמ ןוֿפ ץעזעג ןכָאנ ,ןענײטשרַאֿפ טשינ יז ןלָאז רימ ,וטטגָאז ,יבר --
 םלוע םעד טקוקעגנָא ,ןגיוא ענַײז ןבױהעגֿפױא יבר רעד טָאה לָאמטסנעד

 | :טגָאזעג ןוא םורַא

 ףייטש ןטשרע םעד ריא ףיוא ןֿפרַאװ לָאז ,דניז ןָא זיא ךַײא ןוֿפ רעוו ---

 | ןרָאװעג ליטש ןענַײז טַײל יד
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 ױרֿפ יד לָאז ןֿפורעג ןבָאה סָאװ .ןעמיטש טרעהרעד ךיז ןבָאה סע רָאנ

 םירמ יד טשינ זיא יז ביוא ,ןעז ןלָאז רימ ידּכ ,רעיילש םעד ךיז ןוֿפ ןעמענּפָארַא

 | ,לדגמ ןוֿפ

 :יורֿפ רעד וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא

 ,םינּפ ןַײד ףיוא קעד ןוא ּפָאק ןַײד ןוֿפ רעיילש םעד ּפָארַא םענ ,םירמ --

 .ןענעקרעד ךיד ןוא ןעז ךיד לָאז קלָאֿפ סָאד ידּכ

 ןעזרעד טָאה םלוע רעד ןוא רעיילש םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה ױרֿפ יד ןעוו

 ןֿפורעג ןוא רעלַײמ עטנֿפעעגֿפױא טימ םורַא ןענַאטשעג עלַא ןענַײז ױזַא ,םינּפ ריא

 :קערש ןוא גנוניוטשרעד ןיא

 ?לדגמ ןוֿפ םירמ סָאד זיא ---

 ץנַאג סָאװ ,לדגמ ןוֿפ םירמ יד סָאד זיא .ןרָאװעג טניוטשרעד ןיב ךיא ךיוא

 עטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא זדנוא רַאֿפ ?טייקנייש ריא ןוֿפ טדערעג טָאה םילשורי

 יװ ,ןשטיינק טימ לוֿפ ןענועג זיא םינּפ טרעטַאמעגּפָא-לעג ,ךעלגנעל ריא .ױרֿפ

 עסיורג ,עקיטכיל ךָאנ ,עריא .רעבירעד ןעגנַאגעגכרודַא טלָאװ םי רעקידמערוטש ַא

 סָאװ ,ךעלעברָאט עזיול טימ ,רעכעל עלעקנוט ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןגיוא

 ןסָאגעגסיוא ןעוועג ןטלָאװ ייז יוװ ,ייז םורַא ןבילקעג ךיז ,ךעלדנקלָאװ יוװ ןבָאה

 ריא ןוֿפ ןשטיינק עניד יד ךרוד ןענורעגכרודַא ןבָאה סָאװ ,ןרערט עלַא ךיז ןוֿפ
 -ילעד ,עניד ,ןיילַא ןּפיל עריא רָאנ .ןרָאװעג זיול ןוא רעל ןענַײז ייז ןוא ,םינּפ

 םערָאֿפ ןיא ,עניד ,עגנַאל יד ,לכיימש ןקידרעצ ַא ןיא ןגיובעגסיוא ,ןּפיל עטַאק

 ,טייקנייש רעקילָאמַא ףיוא טגָאזעג תודע ןבָאה עבמָאג יד ןוא .זָאנ ענעטלַאהרעד

 -סיוא ױרֿפ ַא טָאה -- ,ימענ זיא סָאד ,לדגמ ןוֿפ םירמ טשינ זיא סָאד --

 ךיוב ריא ןוא לוֿפ ןטסירב עריא ,זיור עטילבעצ:לוֿפ ַא יו זיא םירמ -- ,ןֿפורעג

 ריא ןרױלרַאֿפ טָאה סָאװ ,יױרֿפ ַא יו ,ןלַאֿפעגנַײא טייטש יז יו ,טעז .טשטנעבעג

 ,טכַארט

 ,ןֿפורעגסיױא ױרֿפ עטייווצ ַא טָאה --- !ריא ןוֿפ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,טעז --

 !ימענ ַא יז זיא קירוצ ןעמוקעג ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגסױרַא יז זיא תור ַא --

 .טצכערקעג עטירד ַא טָאה --

 עקידניז ,עטמירַאב יד טשינ ןענַאטשעג זיא ןיבר םעד טימ םלוע ןרַאֿפ ,ָאי

 .ימענ עטקיטעזעג תורצ טימ ַא רָאנ ,לדגמ ןוֿפ םירמ

 ךיז ןענַײז ןוא ּפעק יד טמעשרַאֿפ טזָאלעגּפָארַא ןבָאה ריא םורָא טַײל יד

 .ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ

 ןיא םי רעד יװ קידמערוטש ןעוועג לילג ןוֿפ יבר רעד זיא קידנעטש טשינ
 ,העש-גָאטימ ַא ןיא ןוז יד יו רעטיול ןַײז טנָאקעג ךיוא טָאה רע .גָאט-רעטניװ ַא
 -רַאֿפ ךיז גנוצ ןַײז טָאה עקיטכעמ ןוא עצלָאטש יד רַאֿפ יו .גָאט-רעמוז ַא ןיא
 ענעסױטשרַאֿפ ןוא עקירעדינ יד רַאֿפ יז טָאה ױזַא -- ,דרעוװש ַא ןיא טלדנַאװ
 .גנונעֿפָאה ןוא טסיירט טימ טֿפירטעג
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 ןיא יבר רעדנַא ןייק ואוו ,רעטרע ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד

 טימ שיט םַײב טצעזעג ךיז טָאה רע ,טלעטשעג טשינ סוֿפ ןייק טרָאד טָאה לארׂשי

 זיא סע סָאװ ןוא םיעשר רַאֿפ טכַארטַאב ייז ןבָאה םייבר ערעדנַא יד סָאװ ,טַײל

 ."םהמ קחרי ושֿפנ רמושהפ :טגָאזעג ייז ףיוא

 לארׂשי ןיא יבר ַא זַא רָאנ .םילשורי ןיא טסואוועג ןעמ טָאה םעלַא םעד ןוֿפ

 לָאז ןוא ,רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ (הינסכַא) אקדנוּפ רעד ןיא ןײגנַײרַא לָאז

 טנָאקעג טשינ ךיז רענייק טָאה -- ןעקנירט לשיט ןייא ַײב ייז טימ ןצעזקעװַא ךיז

 .ןעשעג טשינ ךָאנ זיא סָאד ,ןלעטשרָאֿפ

 טָאה ,טָאטש ןוֿפ לייט ןקירעדינ םעד ןיא ,םורד ןוא ֿברעמ ןוֿפ לקניוו םעד ןיא

 עכלעוו ,רעיומ יד ןסָאלשעגּפָא טָאה רעיוט רעד .רעיוט-טסימ רעד ןענוֿפעג ךיז

 לָאט םעד ךיוא יװ ,ןורדק-לחנ ןוֿפ לקניוו םוצ זיב םילשורי טלגנירעגמורַא טָאה

 ןוֿפ םיערוצמ ענעֿפרָאװעגסױרַא יד ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סע ואוו ,םונה ןוֿפ

 "עג ךיז ןבָאה ןיילַא טָאטש רעד ןיא רעבָא .רעיומ עטייווצ יד ןעוועג זיא סָאד .טָאטש

 ,רעיומ עטשרע יד ןֿפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעיומ רעטלַא ןַא ןוֿפ ןטשער ןגיוצ

 םעד םורַא רעגערטירעסַאװ יד ןוֿפ לסעג ןיא ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ןוא

 טמַאטשעג טָאה ןוא עטלַא ץנַאג ַא ןעוועג זיא רעיומ עטשרע יד .חוליש לכַײט

 ,ןטַײצ סכלמה המלש ןוֿפ ןוא סדוד ןוֿפ ךָאנ

 טָאה ,רעיומ רעטייווצ רעד ןוא רעטשרע רעיז ןשיווצ ,ץַאלּפ לקיטש םעד ףיוא

 ,ןבָארג ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא טרָא סָאד .םילשורי ןוֿפ ץכעלַאֿפּפָא סָאד טצעזַאב ךיז

  טַײצ רעד ןיא ,רעטניוו ןיא .חוליש לכַײט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רעכלעוו

 טָאה ןוא רעסַאװ טימ ןרָאװעג ןלָאװקעגנָא חוליש לכַײט סָאד זיא ,סנגער ןוֿפ

 םעד ןוֿפ טקנעװשעגּפָא טָאה רעסַאװ-ןגער סָאד םערָאװ ,טנגעג יד טציײלֿפרַאֿפ

 .רעטנורַא ןבָארג םוצ ןעמָארטש ןיא ךיז טזָאלעג ןוא טָאטש לייט ןטשרעביוא

 ןוא רעזַײה יד ןוֿפ ןטנעמַאדנוֿפ יד ןסעגעגסיוא רעטניוװ ןיא טָאה טײקטכַײֿפ יד

 -סיוא טָאה ץיה יד ןעוו ,טַײצ-רעמוז .רעסַאװ טימ סרעלעק-רעכעל יד טליֿפעגנָא

 . ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה --- ,חוליש לכַײט סָאד טּפעשעגסיױא ,סעטָאלב יד טנקירטעג
 עטהֿפרשעגסיױא ,ענעלָאװשעג טימ טֿפול יד טשוּפיערַאֿפ טָאה סָאװ ,ביוטש ַא

 ןשטנעמ ףיוא ןטכיש עקיד ןיא טגיילעג ךיז טָאה ביוטש רעד .ןקנַאטשעג-ּפמוז

 ,ןטייהקנַארק טײרּפשרַאֿפ ןוא רעדניק יד ןוֿפ ןגיוא יד ןסעגעגסיוא טָאה ,ןכַאז ןוא

 ,טָאטש ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עטסמערָא יד טניואוועג טָאה לייט םעד ןיא

 -עגּפָא ןיוש ,סעשינ ליֿפ טַאהעג טָאה ןטַײצ סכלמה דוד ןוֿפ רעיומ עטלַא יד

 ןוֿפ ףיול םעד ךרוד ןענַײז סָאװ ,רעכעד ,סנקלַאב ,ןסמיזעג ,ןּפערט ןוֿפ טדער

 רעיומ רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ךיוא .ייז ןיא ןרָאװעג טרעױמעגנַײרַא ןרָאי

 תוכולמ עֶלַא ןוֿפ רעמרוטש:-רעיומ עקיטכעמ יד סָאװ ,רעכעל עטקַאהעגסיוא ליֿפ

 -רַאֿפ ןוֿפ ןרוּפש יד .תומחלמ ענעגנַאגרַאֿפ ןיא ריא ןיא טכַאמעג ןבָאה חרזמ ןיא

 יו .ןעזנָא טימ טדײלקַאב רעיומ עכעלגינעק עטלַא יד ןבָאה תומחלמ ענעגנַאג

 רעד וצ .קלָאֿפ ןשידִיי ןטלַא ןוֿפ םינּפ סָאד ךיז ףיוא ןגָארטעג ןעוועג טלָאװ יז

 םעד וצ יװ טרעמַאלקעג ךיז םילשורי ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עמערָא יד טָאה רעיומ

 השורי רעכַײר רעד ןוֿפ ןבילבעגרעביא ייז זיא סָאװ ,םוטנגײא-סקלָאֿפ ןקיצנייא

 ערעייז טרעױמעגנַײא רעיומ רעד ןיא ןבָאה ייז .ןרעטלע עטמירַאב ערעייז ןוֿפ

 ענעטכָאלֿפעג ןדנובעגנָא ,רעגנערד טּפַאלקעגוצ טרָאד ןבָאה ,ךעלביטש-םירֿבק
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 ןוֿפ ןטכָאלֿפעג ,סעשזעגָאר טימ ןעגנָאהעגרעביא ,ןגַײװצ-רעטיר ןוֿפ קירטש
 ,ייז ןיא טזיוהעג ןבָאה יז ןוא ,סעטכַאלּפ ןוא רעכיט טימ רעדָא ,ןגַײװצ-ןעמלַאּפ
 רעמערָא רעד ןשיווצ ןגעלשעג ןוא ןעַײרעגירק ןעמוקעגסױרַא ןענַײז לָאמ טֿפָא
 רעיומ רעד ףיוא ןטלַאהעג ןבָאה תוחּפשמ סָאװ ,"תוקזח, יד רעביא גנורעקלעֿפַאב
 ןַײז וצ הכוז טקיטכערַאב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עלַא םערָאװ ,תורוד ןוֿפ השוריב
 .רקֿפה ןוֿפ יו ךיורבעג רעייז רַאֿפ םוטנגײא-סקלָאֿפ ןוֿפ

 ױזַא ןעוועג זיא רעיומ סכלמה דוד ןוֿפ רעניואוונַײא יד ןשיווצ טֿפַאשגנע יד
 ןבָאה ייז .ןקילגמוא םעד בילוצ ןעמוקעגסױרַא לָאמ טֿפָא ןענַײז סע זַא ,סיורג
 יד יוװ ןטלַאהֿפיוא טרָאד ךיז ןענָאק ןלָאז יז ידּכ ,עצנַאג ןרָאדירָאק טקַאהעגסיױא
 ןטישּפָא ךיז רענייטש ענערָאװעג-זיױל יד ןגעלֿפ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ .ןטָארקלױמ
 ,עֿפָארטסַאטַאק עכעלקערש ַא ןעשעג טרָאד זיא טַײצ ןַײמ ןיא .ייז רעביא ןלַאֿפ ןוא
 ,רעיומ ןוֿפ םערוט םענעזָאלרַאֿפ ַא ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל ןצכַא
 ליֿפוצ ןוֿפ טעווענימעגרעטנוא ,םערוט ןוֿפ ךַאד רעד .ןרָאװעג ןטָאשרַאֿפ ןענַײז
 טייהרעקידעבעל ייז ןוא ייז רעביא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ,ןעגנובָארגרעטנוא
 .ןבָארגַאב

 אקדנוּפ יד ןענוֿפעג ךיז טָאה ,חוליש לכַײט ןוֿפ טַײװ טשינ ,רעיומ רעד ַײב
 ַא ןעועג זיא סע .םילשורי ןיא רעבַײרט-למעק יד ןוא רעבַײרט-לזייא יד ןוֿפ
 ןרעדנַא ןוֿפ סנייא טלײטעגּפָא ,ןֿפױה ןוֿפ טניריבַאל ַא ,רעקיטכיר ,ףיוה רעסיורג
 ךיוא ,סעדייבעג ערעדנַא עלַא יװ זיא ןיילַא הינסכא יד .ךעלטנעוו-ןגַײװצ טימ
 ךיור רעקידשוּפע ,רעקידנעטש ַא .רעיומ רעטלַא רעד ןיא טרעיױמעגנַײא ןעוועג
 ןוא סױרַא ןריט יד ןוֿפ טלינקעג טָאה סנסע ענעטָארבעג ןוא עטכָאקעג ןוֿפ
 טרעטצניֿפרַאֿפ ,רענייטש ענעֿפילשעגּפָא ןדנַאר יד ןיא ,עקיטכעמ יד טצרַאװשרַאֿפ
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה אקדנוּפ רעד ןיא .טנַאװ רעד ןוֿפ םינּפ עקירָאייטנזיױט סָאד
 ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,רעבַײרט-למעק יד ןוא רעבַײרט-לזיײא יד רָאנ טשינ
 טָאה טרָא סָאד יו ױזַא) םילשורי ןייק ןרישזַאסַאּפ ןוא טנַאיװָארּפ ןצניװָארּפ עלַא
 -עד ,ייז םימכח יד ןבָאה ,רעיױמ-טָאטש רעד רעסיוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןענוֿפעג ךיז
 ךיוא טרָאד ןענַײז סע ;(תומהב ערעייז טימ ןקיטכענרעביא טזָאלעג ,רעביר
 רעד ןוֿפ ףָאש סעדַאטס טכַארבעג ןכָאה עכלעוו ,ןעגנוי-רעֿפעש ןענַאטשעגנַײא
 רעבַײרט-לזייא יד ןבָאה עיצַאטוּפער עטוג ןייק טשינ .קרַאמןֿפָאש ןֿפױא ץניוװָארּפ
 -עג ןבָאה םש ןרעגרע ןַא ךָאנ רעבָא ,םילשורי ןיא טַאהעג רעבַײרט-למעק יד ןוא
 הרבע יד טֿפָא ןעײגַאב ייז זַא ,ןעוועג דשוח ייז טָאה ןעמ .ןעגנוי-רעֿפעש יד טַאה
 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,תורוחס יד ןוֿפ ןענבנגּפָארַא ןגעלֿפ ייז --- י"בונגת אל; ןוֿפ
 -יצ ןייק ,לָאװ ןייק ,זעק ןייק ,ךלימ ןייק ןֿפױק טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ .טריֿפ
 ןוֿפ סָאד ןענֿבנג ייז זַא ןטלַאהעג טָאה ןעמ לַײװ ,טַײל-רעֿפעש יד ןוֿפ ךעלעג
 -רעֿפעש יד ןוא ןעלמעק ןוא ןעלזייא ןוֿפ רעבַײרט יד ץוחַא .םיּתב-ילעב ערעייז
 ,טַײל עקיטכעדרַאֿפ ןטלַאהֿפױא קידנעטש ךיז הינסכא רעד ןיא ךָאנ ןגעלֿפ ,ןעגנוי
 ענעֿפַאלטנַא --- ,ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ןֿפױל וצ םילשורי ןייק ןעמוקעג ןענַײז סָאװ
 טָאה ןעמ סָאװ ,םיצראה-ימע רעלילג .טכענק ענעֿפָאלטנַא ,סהוולמ ערעייז ןוֿפ
 -רַאֿפ ןיהַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טָאה ךיוא .ךַארּפשסיױא רעייז ןיא טנעקרעד ייז
 רעד ןוֿפ רעבַארַא רעשיכירג ַא רעדָא יבאומ ַא ךיוא לָאמַא ,ינורמוש ַא טלגָאװ
 -שורי ןייק טכַארבעג ייז טָאה קסע רענעי רעדָא רעד סָאװ ,ַאוטיּפ טָאטש-ןזדלעֿפ
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 ןריברעוו וצ סרָאטַאטיגַא עשיטילָאּפ ןעמוקעגּפָארַא ןענַײז הינסכַא רעד ןיא .םיל

 טימ טלָאװעג טָאה סע רעוו רעדָא ,ןעעדיא ערעייז רַאֿפ רעגנעהנָא טַײל יד ןשיוצ

 טרָאד ןעמ טָאה לָאמ טֿפָא .רעגעלש טרָאד ןעגניד וצ -- ןענעכערּפָא ךיז ןצעמע

 ןעגנוי רענָאלעקשַא עכיוה ,ןרענָאיגעל עשימיור ףיוא ןֿפערטנָא טנָאקעג ךיוא

 טימ טשימעג ןַײװ ןעקנירט אקדנופ רעד ןיא ןעמוקעגרעטנורַא ןענַײז עכלעוו

 ךיז טָאה סָאװ ,הקולחמ ַא ןכערבסיוא טגעלֿפ לָאמ טֿפָא ,ריב ןֿפיוז ,קינָאה

 ױזַא טשינ -- אנוי:רב ַא ןוא רענָאיגעל ַא ןשיוצ ךעטשרעסעמ טימ טקידנעעג

 הנוז רעצרַאװש ,רעשיבַארַא ןַא רעביא רעמ ליֿפ יו תוביס עשיטילָאּפ רעביא

 טלמיוועג טָאה ףיוה רעד סָאװ ,ױרֿפ רעשינורמוש .רעקיבַײלסַײװ ַא רעביא רעדָא

 | .ייז טימ

 ךימ טָאה יבר ןַײמ .תינסכא רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 רעייז טָאה רעכלעוו ,רעגערטרעסַאװ םעד ללה וצ תוחילש ַא טימ טקישעג טֿפָא

 זיא שטנעמ רעקידריווקרעמ ַא .הינסכא רעד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טֿפָא

 דדב בׂשוי; :קוסּפ םעד םיא ףיוא טנעיילעג טָאה יבר ןַיײמ .ללה רעד טָא ןעוועג

 ןיא ןעזעג טֿפָא םיא בָאה ךיא .ןגיוושעג רע טָאה קידנעטש ."וילע לטנ יכ םודיו

 ןיא רע .שרדמיתיב רעזדנוא ןיא הֿבישי רעד ןיא ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ אתורֿבח רעד

 ןַײמ ןוֿפ תושרד יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ,ריט רעד ַײב ןַאמערָא ןַא יו ןסעזעג

 טָאה רע גיוושעג קידנעטש ןוא ,םידימלּת יד ןוֿפ תוישק יד וצ רעדָא ,ןיבר

 םיא ןוֿפ טרָאװ ןייק ןעמ טָאה לָאמ ןייק ,אישק ןייק טגערֿפעג טשינ לָאמ ןייק

 ןשיווצ ןבָארגרַאֿפ ּפָאק םעד ,ןציז ןעזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו רָאנ .טרעהעג טשינ

 דרע רעד וצ טקירדעגּפָארַא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,לסקַא ענעגיובעגנילא ענַײז

 תורצ עכעלשטנעמ עלַא זַא .טכַאדעג ךיז טָאה ,רעסַאװ ןעלגָאל יד ןגָארט ןוֿפ

 ,תומוערת ןָא ךָאי םעד טגָארט רע רָאנ ,ןקֹור ןַײז ףיוא ןרָאװעג ןעגנָאהעגנָא ןענַײז

 ןטעבעג הליחמ טלָאװ רע יוװ ,םינּפ םענעֿפָא ןוא ןגיוא ענעקָארשעצ ענַײז טימ טקוק

 -רעטַאװ ללה .לטלעוו סטָאג ףיוא ךיז ןעניֿפעג וצ ךיוא טגַאװ רע סָאװ ,םעד רַאֿפ

 טַײל יד יוװ ,ךלמה דוד ןוֿפ רעיומ רעד ןיא גנוניואוו ןַײז טַאהעג ךיוא טָאה רעגערט

 זיא ןעמ סָאװ ,ךָאל עטליוהעגסיוא ןַא טַאהעג רעיומ רעד ןיא רע טָאה ,ארטיּפ ןוֿפ

 ןיא טניואוועג רע טָאה ,רעיומ רעד ןיא ,טרָאד .ךעלּפערט טימ ןיהַא ןכָארקעגּפָארַא

 ענַײז ןוֿפ השוריב םיא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא סָאװ ,הרעמ רעסיורג גונעג ַא

 ףיוה ןיא .הינסכא רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טֿפָא רעייז רעבָא טָאה רע .ןרעטלע

 טימ םענייא ןיא ,רע טָאה גָאט ןצנַאג םעד .ןעלמעק יד ןוא ןעלזייא יד ןשיווצ

 רעד ןוֿפ רעזַײה יד וצ חולישה ימ ןוֿפ רעסַאװ ןגָארטעג ,רעגערט-רעסַאװ ערעדנַא

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,ןלעֿפ עשלזייא ןוֿפ טײנעגֿפױא ,ןעלגָאל ןיא טָאטש רעטשרעביוא

 ןעוו .ןעלסקַא סרעגערט-רעסַאװ ןֿפױא ןדָאלעג ,תומהב ענעלָאװשעג יו טקוקעג

 ןיא ןעגנַאגעג רעירֿפ טשינ רע זיא ,טעברַא גָאט ןַײז ךָאנ ןעמוקעגמיײהַא זיא רע

 עכלעוו ,תומהב עקיטשרָאד יד ןעקנורטעגנָא טָאה רע רעדייא ,ןַײרַא לייה ןַײז

 יד ןגעלֿפ לָאמ טֿפָא .רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ ףיוה ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה

 -וק יד ףיוא ףיוה ןיא ןֿפָאלשרַאֿפ רעדָא אקדנוּפ רעד ןיא ןרוּכישנָא ךיז רעבַײרט

 ןעקנירטוצנָא ןסעגרַאֿפ ןוא ,ןרעדנַא ןֿפיױא רענייא ןגעלעג ןענַײז ייז ואוו ,סעּפ

 םעד ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ טָאה רעגערט-רעסַאװ רעד ללה .תומהב ערעייז

 סָאד ןוא לזייא ןוֿפ ןעַײרש סָאד טרעהעג טָאה רע .תומהב עקיטשרָאד יד ןוֿפ רעצ
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 ןעגנַאגעג זיא רע רעדייא ,ןגרָאמירֿפ ןדעי טגעלֿפ רע ןוא --- ,למעק ןוֿפ ןעלגרָאג

 לגָאל ןַײז ןיא ןגָארטנָא ,טעברַא רעד ךָאנ ,טכַאנרַאֿפ ןדעי ןוא ,טעברַא רעד וצ

 .תומהב עקיטשרָאד יד ןוֿפ סעטערָאק יד ןליֿפנָא ןוא חולישה ימ ןוֿפ רעסַאוװ

 ןעמ טָאה ,רעגערט-רעסַאװ םעד ללה ןעניֿפעג טלָאװעג טָאה ןעמ זַא ,רַאֿפרעד

 ןַײז ןיא רעדייא ,רעבַײרטנָא יד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא ןעניֿפעג טנָאקעג רעכיג םיא

 ,םייח-רעיומ

 ךיז טָאה רע .ןללה טימ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז טֿפָא רעייז טציא זיא יבר ןַײמ

 "וצ בָאה ךיא .םיא טימ טעדוסעג ךיז ןוא שרדמ-תיב ןיא םיא טימ ןסָאלשעגּפָא

 ללה .ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב ךָאנרעד ,ןוֿפרעד םעט םעד טסואוועג טשינ טשרע

 ןיבר םעד ןוֿפ ןצכעוט יד ןגעוו ןבעגעגרעביא ןיבר םעד טָאה רעגערטרעסַאװ רעד

 ןֿפָארטעג ךיז טֿפָא רעייז טציא טָאה רעגערט:רעסַאװ רעד ללה םערָאװ ,לילג ןוֿפ

 .רעבַײרטנָא-למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ אקדנוּפ רעד ןיא עקַאט ןוא ,םיא טימ

 ףיוא טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,קורדנַײא םעד ןסעגרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק ןָאק ךיא

 ,אקדנוּפ רעד ןיא טנוװָא ןַא ןיא ןֿפָאוטעגנָא לילג ןוֿפ ןיבר םעד בָאה ךיא ןעוו ,רימ

 בָאה ךיא .רעיומ רעטלַא רעד ןיא ,הינסכא רעד ןיא ןעוועג לָאמטסנעד ןיב ךיא

 טֿפרַאדַאב םיא טָאה יבר ןַײמ סָאװ ,רעגערט-רעסַאװ םעד ללה ףיוא טרַאוװעג טרָאד

 ,ערעווש ַא .קיכיור ןוא קיּפמעד ןעוועג זיא הינסכא רעד ןיא ,ןבָאה סעּפע ןגעוו

 יד ןוֿפ ךעלמעלֿפ עניד ,עניילק יד סָאװ ,ללח ןיא ןענַאטשעג זיא טֿפול עטכידעג

 ןבָאה ביוטש-ןקלָאװ ַא ןיא יו .ןעגנירדכרודַא טנָאקעג םיוק ןבָאה ןּפמָאל-לייא

 רעד .טנערבעג ןבָאה ייז ןכלעוו ףיוא ,לשיט סָאד זיולב ןטכױלַאב ןּפמָאל יד

 ןוא הינסכאילעב רעד ןכלעוו ףיוא ,סוֿפַײרד ַא ןוֿפ ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא ךיור

 ןיא טכָאקעג ,שײלֿפ-ןסּפעש ,םילכאמ ןטָארבעג ןבָאה רעכעק:רעֿפלעהוצ ענַײז

 ןוא דנָאװס ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ץכעקעג םעד ןוֿפ ,ןטריבלייא ןוא ןסנירג ,לעמ

 ללח ןלעקנוט םעד ןיא טגיילעג ךיז ,ערדלָאק עטכידעג ַא יו ,ןבָאה סָאװ ,ךיור ַא

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,סנקעדַאב ןטכידעג םעד טָא ןוֿפ ,טרעכיױררַאֿפ גנידצלַא ןוא

 טגיילעגסיוא ,עסַאמ עטעשויעצ ַא ,טַײל ליֿפ יד ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה ,ללח ןיא

 -ַאב ןסעזעג ןענַײז עכעלקילג רעמ יד .הינסכא רעד ןוֿפ טנעוו יד ַײב סעּפוק ןיא

 ןגעלעג סנטָאש עטכידעג יװ ןענַײז טַײל ערעדנַא עגנעמ ַא .ךעלשיט ַײב רעדנוז

 ןעוועג ןענַײז לייט .טנעוו יד םורַא קנעב ףיוא ןרעדנַא ןֿפױא סנייא טעילַאוועגנָא

 ,דרעב עטַאװנטלָאק ,ןטסירב עקירָאה ,טעקַאנ-בלַאה -- ערעדנַא ,טדיילקעג

 ,טדערעג טָאה ץלַא .סנקור ,סנקור ,סנקור ןוא סיֿפ ,טנעה ,רָאה עטרעביושעצ

 .ןרעדנַא םוצ לשיט ןייא ןוֿפ ךעלטרעוו ןֿפרָאװעג ,טמערַאילעג

 ,הינסכא רעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא זיא ןַאמ רעכַײר ,רעטנַאקַאבמוא ןַא סעּפע

 -עגמוא ,לכאמ ַא ןעגנַאלרעד ןסייהעג ךיז ןוא לשיט ַא וצ טצעזעגוצ ךיז טָאה

 רעד סָאװ ,שיײלֿפ-ןסּפעש רעקיטש ייווצ טימ הרעק ַא -- ,ץַאלּפ םעד רַאֿפ ךעלטנייוו

 ךיור םעד קידנבױהֿפױא ,סוֿפַײרד ןַײז ףיוא טיירגעגוצ טציא טָאה הינסכאזלעב

 סָאמ ַא רָאנ ,שײלֿפ-סּפעש ערעַײט סָאד רָאנ טשינ .בוטש ןוֿפ דנָאװס םעד ןוא

 ןטריבלייא עטמירַאב יד ןוא ןעגנַאלרעד ןסייהעג ךיז ןַאמ רעד טָאה ןַײװ-ןיטידנוק

 ןטריבלײא:ינכֿפש ןעגנַאלרעד םיא ןעמ לָאז אקווד ןוא --- ,ינכֿפש טָאטש רעד ןוֿפ

 סָאד ןעניגרַאֿפ סניוזַא ךיז ןענָאק עכַײר יד רָאנ סָאװ ,ןטריבלייא-ינשיב ןוא

 ערעייז טרעסַאװעג .ערעדנַא יד ַײב האנק ןֿפורעגסױרַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה
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 טימ הרעק יד טגנַאלרעד טָאה הינסכא רעד ןוֿפ תיבה-לעב רעד ןעוו .,רעלַײמ

 -עגֿפױא ךיז ןעלקניוו ןוא ךעלשיט ערעדנַא יד ןוֿפ טַײל יד ןבָאה ,שיײלֿפ םעד

 םעד ןוא חיר םעד ךיז ןיא ןעמעטָאוצנַײא רעטנענ ןעגנַאגעגוצ ןענַײז ,טלעטש

 ,הרעק רעד ןוֿפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,קַאמשעג
 רעקוקוצ רעקירעגנוה ַא טָאה -- ,ןטױט ַא וצ ןכילגעג זיא ןַאמערָא ןַא --

 ,האנק טימ ןֿפורעגסיױא
 ביג ,תיבהילעב .לייט ןַײז טימ ךיז טײרֿפ סָאװ ,רעד ?דיגנ ַא זיא רעוו --

 .טרעֿפטנעעגּפָא רעכעלקילג ַא טָאה -- ,לצעלּפ ַא ןוא סעברַא טימ הרעק ַא רימ

 וליֿפַא ."ןשטנעמ ַא וצ ןָא טשינ םוק יבַא ,סַאג רעד ןיא הלֿפנ ַא ּפָא יצ, --

 רימ לָאז רע זַא ,וליֿפַא ,חילש ַא ךרוד הדועס רעד וצ ןטעב ךימ לָאז רע זַא

 טשינ ךיז ךיא ץעז ,ּפָאק ןַײמ ןצנַארקַאב וצ ףיוא ץנַארק םענעדלָאג ַא ןקיש

 "עג ךיז רעקירעגנוה רעצלָאטש ַא טָאה -- ,שיט ןייא ַײב ןסע םיא טימ קעװַא

 עטוג יד סָאװ ,ץכעַײּפש סָאד טשיוועג ךיז יײברעד ןוא רעטרעוו יד טימ טסיירט

 ןַאמערָא רעד סָאװ ,לצעלּפ סָאד --- .ליומ ןַײז ןיא טרעסַאװעג ןבָאה םילכאמ

 רעד טָאה -- ,קינָאה רענעגָאלשעג יוװ ,רעסיז זיא ,טנעה ענַײז טימ ךיז טגידרַאֿפ

 .בָאב עבירט ענַײז ןעַײק ךיז ןעמונעג ןוא טקידײלַאב טגָאזעגסױרַא ןצבק רעצלָאטש

 טשימעג לָאמ סָאד ,ןַײװ-ןטידנוק סָאמ ַא ךָאנ רימ גנערב ,הינסכא:לעב ,וד ---

 "עג ןטוג ַא ןַײװ םעד וצ טיג קינָאהיןגַײֿפ רעד .ןגַײֿפ-רָאמַאקיס ןוֿפ קינָאה טימ

 רעקיטש ייווצ יד טלעטשַאב טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד טָאה --- ,קַאמש

 .ןעגנורעדָאֿפסױרַא ענַײז טימ רעטַײװ טריצָאװָארּפ ,שיײלֿפ-ןסּפעש

 "רעס ןוא םימשב טימ טצריװרַאֿפ ,ןוה עטּפָאטשעג ַא רימ גנערב ,יעה --

 יּפָא רעװ טָאה -- ,ןַײװ:סירּפיצ גורק ַא ןוא ,לסיש רעשינודיצ ַא ףיוא טריוו

 .רעסערֿפ ןכַײר םעד ןוֿפ טסַאּפשעג

 -טעלעקס ַא זיא -- ,"םערעוו טרעמ רעד ,שיײלֿפ ךיז ףיוא טרעמ סע רעוו,

 :שײלֿפ םעד ןוֿפ לשיט םעד ַײברַאֿפ ןעגנַאגעגכרודַא רעטלַא רעטנקירטעגסיוא

 ןַײרַא רעלעט ןיא טרָאװ סָאד ןֿפרָאװעגנַײרַא םיא טָאה ןוא רעסע

 יד זַא ןֹרַא טשינ ךימ טעװ טלעװ-רעד ןוֿפ ןבָאה האנה ךימ זָאל ---

 ַא טרעהרעד ךיז טָאה -- ,טלעוו רענעי ףיוא ןבָאה האנה רימ ןוֿפ ןלעוו םערעוו

 - .שיײלֿפ סָאד ןסעגעג טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד ןוֿפ רעטכעלעג רעטיירב

 .ןֿפרָאװעגוצ רע םיא טָאה -- עגולק ןענַײז םירזממ עטסרעמ יד --

 רעד טָאה -- ?רעטומ ןַײמ ףיוא דשח ַא ןֿפרַאװ וצ טגַאװעג סע טָאה רעוו --

 .טרעזייבעצ ךיז רעסעישיײלֿפ

 םיא ןעמ טָאה --- .רעטומ ןייק טשינ ןוא רעטָאֿפ ןייק טשינ ןבָאה ןֿפַאלקש ---

 .טרעֿפטנעעגּפָא
 רימ קיש ןוא .וחירי ןוֿפ ןַײװ-לטַײט גורק ַא רימ גנַאלרעד ,הינסכא-לעב ---

 רעד טָאה -- !הדועס ןַײמ וצ קיזומ ןבָאה ףרַאדַאב ךיא .רעליּפשילֿפַײֿפ ַא ךָאנ

 .עמערָא יד טימ טציירעג ךיז ןַאמ

 טשינ טייטש תומה:ךאלמ רעד !ךיוא רעבַײװ-גָאלק יד ךָאנ םיא קיש ןוא --

 .סוּכ ןַײז ןוֿפ טַײװ
 ןענַײז עכלעוו ,תואוֿבּת) יאמד טימ טלדנַאה רע ,טכַײל טלעג ןַײז טָאה רעד --

 ,(תורשעמ ןבעגעגּפָא ייז ןוֿפ טָאה ןעמ יצ ,קֿפס ןיא
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 .עמערָא יד ןוֿפ טיוה יד ּפָא טדניש רע .ןנח"ינב יד ַײב תרשמ ַא זיא רע --
 .טכַײל ױזַא ןָא םיא סע טמוק םעד ךרוד

 !סכומ ַא --
 !ינורמוש ַא --
 !עשר ַא --
 רימ ןלעװ ,ןרַאש ענַײז ןעמענֿפױנוצ רָאנ טעוו אבא-רב ןעוו ,טרַאװ ,טרַאװ ---

 ,אליממ ןגַײװצ יד ןלַאֿפ ,םַאטש םעד ּפָא טקַאה ןעמ זַא .ךַײא טימ ןענעכערּפָא ךיז

 ןייק טשינ ןענעק רימ !טרָאװ עכעלקערש סָאד טנָאמרעד סָאד טָאה רעוװ --
 .ןקָארשרעד טגָאזעגסױרַא הינסכאילעב רעד טָאה -- !אבא-רב

 ךרוד טשינ קוליח ןייק ַײס-יװ-ַײס ןיוש זיא סע .ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא --
 ןוֿפ דרעװש רעד ךרוד יצ ,רעגנוה ןוֿפ דרעוװש רעד ךרוד ,ןלַאֿפ וצ טיוט ןכלעוו

 ,םודא

 ןיק טשינ ןענעק רימ וּפָאק ןַײמ ףיא קילגמוא ןייק טשינ טגנערב --
 ,ןייבעג ןַײז ןוֿפ טשינ ןסייוו רימ .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק םיא ןבָאה רימ ,אבא-רב
 ןטעבעג ךיז הינסכא רעד ןוֿפ תיבה-לעב רעד טָאה --

 ענַײז וצ רעהעג ךיא .ארֹומ ןייק טשינ בָאה ךיא .םיא רימ ןענעק סיוועג --
 ןַײז סע טעװ ,חסּפ ףיוא ןַײז לגר-הלוע ןעמוק רעלילג יד רָאנ ןלָאז ןוא .ןרַאש
 ,םירצמ-תאיצי רעטייווצ ַא

 יד ןוֿפ טניה יד וּפָאק ןַײמ ףיוא קילגמוא ןייק טשינ טגנערב ,טַײל עטוג ---
 ,הינסכא-לעב רעד ךיז טעב -- ,רוּפש רעזדנוא ףיוא ןענַײז ןנח-ינב

 -- ,סאבא-רב יד ןוֿפ לייה ַא זיא סָאד .ךיז ןיֿפעג ךיא ואוו ,ךיא סייוו טציא --
 טימ -- .שיט ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןוא רעסעישיײלֿפ רעד טגָאזעג טָאה
 ןוא ,ןרעוו .ןגָאלשעג ץיירק םוצ ןלעוו סאבא-רב יד .טשינ ךיא ץיז טַײל-רעסעמ
 ,הינסכא יד קנילֿפ טזָאלרַאֿפ ,קידנלָאצַאב טשינ ,טָאה רע ןוא --- !ייז טימ ריא

 "עג ,ןסערֿפעג !טלעג ןַײמ ,טלעג ןַײמ !טשינ םיא טזָאל ,טשינ םיא טזָאל --
 . ןֿפָאלעגכָאנ םיא הינסכא-לעב רעד זיא --- !טלָאצַאב טשינ ןוא טֿפױז

 ןבָאה --- ,סיּכ ןיא -- רעמערק רעד ,סוּכ ןיא גיוא ןַײז טגָארט רוּכיש רעד --
 ,םיא סיוא טכַאלעג טַײל יד

 .ןעוועג טשינ ןיוש זיא ןַאמ רעד

 . םילוצ ,ןעמוקעגנַײרַא זיא סע רעוו ,טקרעמַאב טשינרָאג ןעמ טָאה ביױהנָא ןיא
 טניוו ַא יוװ ,ןכרָאש ַא טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ .לקניוו םענעי ןיא טייקלקנוט רעד
 ,ריט רעד ןוֿפ םַאר ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןַאמ רעד ןעוו ,ןעגנַאגעגכרודַא טלָאװ
 טכיל ַא יװ ,דיילק סַײװ ןַײז טנַײשעג טָאה סע ,ןטָארטעגסױרַא רע זיא דלַאב
 יז בָאה ךיא .טַײל עכעלטע ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז םיא ךָאנ .שינרעטצניֿפ רעד ןיא
 ןעוועג זיא רעגערט-רעסַאװ רעד ללה ךיוא ןוא ,הדוהי .ןנחוי ,ןועמש :טנעקרעד
 ,ייז טימ

 -עג ָאד ' ךיז לָאז לילג ןוֿפ יבר רעד :טביולגעג טשינ ןגיוא ענַײמ בָאה ךיא

 ?טַײל עכלעזַא ןשיװצ ,טרָא ַאזַא ףיוא ,ןעניֿפ

 .טליטשעגנַײא ךיז ןבָאה טַײל יד יװ ,ןזיוַאב רָאנ ךיז רע טָאה םיוק רעבָא
 ךָאנ ,ייז ןוֿפ רענייא .ןענַיײשרעד סניבר םוצ טניואוועג ןעוועג קיטנָאק ןענַײז ייז
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 טשרעהעג רעִירֿפ עלַײװ ַא טָאה סָאװ ,גנומיטש רעכעלײרֿפ רעד טימ טקעטשעגנָא
 ;לטרעװ סָאד ןלַאֿפ טזָאלעג סױרַא לקניוו ןוֿפ טָאה ,טרָא םעד ןיא

 ?תורֿבקה-תיב ַא ףיוא ןהּכ ַא טוט סָאװ ---
 "רַאֿפ דלַאב םיא ןבָאה ,םיא ןבעל ןגעלעג ןענַײז עכלעוו ,םינכש ענַײז רעבָא

 םענעי ןוֿפ ןוא םעד ןוֿפ .סמערָא ןוא טנעה ןוֿפ ןסיוטש ַא ןוא ןכרוטש ַא טימ טליטש
 -כָאנ ןוא סיױרַא שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ּפעק עטעקַאנ ןבָאה לקניוו
 טָאה הינסכַא-לעב רעד .טצעזעגקעוװַא ךיז טָאה יבר רעד .גנַאג סניבר םעד טקוקעג
 טלעטשעגֿפױרַא ןוא לשיט ןיילק ַא רעטײלגַאב ענַײז וצ ןוא םיא וצ טרַאשעגוצ

 ,גנורעדנואוורַאֿפ רעסיורג ןַײמ וצ ,לּפמעל-לייא ןקידרעכיור ןדרע ןַא ףיורעד
 טָאה הדוהי .תוסוּכ ענעדרע טימ שַאלֿפ סעבריק ַא טגנַאלרעד ךיוא רע טָאװ
 ,הינסכא-לעב םעד טלָאצַאב ןוא לטרַאג ןַײז ןוֿפ לקעז-טלעג סָאד ןעמונעגסױרַא
 ,ןיבר ןַײז רַאֿפ סוּכ םעד ןסָאגעגנָא טָאה ןועמש

 ןבָאה דלַאב םערָאװ ,רע;רֿפ ןוֿפ ןענעק טזומעג םיא ןבָאה טַײל יד ןוֿפ לייט ַא |
 ןוא םיאורב ענעדײשרַאֿפ ןכירקוצסיורַא ךעלעקניוו עטלױהרַאֿפ יד סיוא ןביוהעגנָא
 ,םיא םורַא זַײרק ַא ןיא ךיז טצעזעגמורַא ןוא שיט סניבר םוצ רעטנענ טקורעג ךיז
 ןבָאה ייז ןוֿפ לייט .רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא עכעלטנייוועג ןעוװעג ןענַײז סע

 -טיוא ייז טָאה יבר רעד .טנעה יד ןיא רעטיר ןוא ןשטַײב ערעייז ןטלַאהעג ךָאנ
 ערעייז ןוֿפ םולש םעד ףיוא ןוא תיב-ינב ערעייז ןוֿפ םולש םעד ףיוא טגערֿפעג
 רעמ הינסכא-לעב םַײב ןלעטשַאב לָאז רע זַא ,ןהדוהי ןלױֿפַאב טָאה רע .תומהב
 .תוסוּכ רעמ ןוא ןַײװ-לטייט

 ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ ךיא בָאה סָאד .ןרָאװעג םמותשנו להֿבנ ןיב ךיא
 עטסָארּפ ןשיווצ ןצעזקעװַא ךיז לָאז ,ןיבר ַא ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש ,רֿבח ַא ,ןמאנ ַא זַא
 ,םיצראה:-ימע ,םייוג עבלַאה ,םיסכומ ןשיווצ ךיוא ױזַא ,רעביײרט-למעק ןוא -לזייא
 רעד ,רעלַײמ ערעייז ןוֿפ ץכעַײּפש סָאד ;ןיירמוא רַאֿפ ןעמונעגנָא ןענַײז עכלעוו
 רע טוט ָאד ןוא .ןיירמוא טיורב סָאד ןוא ןַײװ םעד ןכַאמ טנעה ערעייז ןוֿפ רירנָא
 יז יװ ךַײלג ,סוּכ ןייא ןוֿפ ייז טימ טקנירט רע רָאנ ,ייז טימ ןדער רָאנ טשינ
 .תורשּכ תקזחב עלַא ןענַײז עכלעוו ,אתורֿבח ןייא ןוֿפ םירֿבח ןעוועג ןטלָאװ

 .תומהב ערעייז ןגעוו ,ןבעל ןכעלגעט רעייז ןגעוו ייז טימ טדערעג טָאה יבר רעד
 ענעלָאטש ַא רעבַײרט-לזייא ןַא ןוֿפ טנַאה רעד ןיא טקרעמַאב רע טָאה לָאמ ַא טימ
 לױֿפ ןרעוו ייז ןעוו ,תומהב ערעייז ןכעטש רעבַײרט-לזייא יד עכלעוו טימ ,לֶא
 טשינ ןוא המהב רעד ןוֿפ בַײל ןיא דנואוו ַא טכַאמעג םעד רַאֿפ ןבָאה ייז ;ןֿפױל וצ
 ךיז טלױֿפעגרעטנוא ךיז טָאה עלעזייא ןַא ןעוו ;ןלײהרַאֿפ ךיז דנואוו יד טזָאלעג
 ,ןייג טלָאװעג טשינ ןוא טרַאּפשעגנַײא ךיז רעדָא ,טרָא-רעיוה ןַַײז ןוֿפ ןבױהוצֿפױוא
 ריא ידּכ ,דנואוו סהמהב רעד ןיא לֶא רעד טימ ןכָאטשעג רעבַײרטנָא רעד טָאה
 יד ןעמונעגסורַא טָאה יבר רעד .טרָא ןוֿפ ןביוה יז לָאז סָאװ ,ןָאטוצנָא םירוסי
 -ילעב-רעצ ןגעוו ייז וצ ןדער ןביוהעגנָא ןוא טנַאה סרעבַײרט-לזיא םעד ןוֿפ לא
 אוה ךורב טָאג ןוא ,טָאג וצ המהב יד טַײרש ױזַא המהב יד ןקינַײּפ יז ןעוו :םייח
 -לעב ריא ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ ריא רַאֿפ ןובשחו ןיד טױעדָאֿפ ןוא ןגָאלק ריא טרעה
 -ַאב יד רעכביא טיג רע ןעוו ןוא ,סנַײז זיא שינעֿפעשַאב רעדעי םערָאװ ,תיבה
 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ םדו-רׂשב רעד זיא ױזַא ,םדו-רׂשב רעדנַא ןַא וצ שינעֿפעש
 טָאג טָאה ױזַא ןשינעֿפעשַאב סטָאג ףיוא תונמחר ןבָאה רימ יוװ ןוא ;ריא
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 זיב ,ייז וצ טגָאזעג רע טָאה דייר עכלעזַא ךָאנ ןוא -- .זדנוא ףיוא תונמחר
 ַא ןוֿפ תומוערּת טימ קידנעלכרָאכסיױא ,עמיטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןענַאװ

 ;סױרַא לקניוו
 ןבָאה תונמחר רע טעװ ,הריציה-ריחב םעד ףיוא תונמחר טשינ טָאה רע זַא --

 ןביג קינָאה ןּפָארט ַא .םימכח יד ןוֿפ דייר יד טוג ןענעק רימ ?המהב רעד ףיוא
 רעזדלעה ערעזדנוא ףיוא ןָא ייז ןעוט .ךָאי ַא ןוא רעגניצ ערעייז ףיוא זדנוא ייז
 ,םיקוח ערעייז טימ

 וצ רעטרעוװ יד טגַאװעג טָאה סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה עלַא

 ןֿפורעגסיױא ןבָאה לייט ַא ןוא ,ןדער

 ףעגנַאלש ןוא ןשידקע ךיז ןוֿפ טיש סָאװ ,ליומ ןַײז טכַאמרַאֿפ --
 טשינ ךיז טָאה .ןעגנַאלש ןוא ןשידקע ןטָאשעג טָאה סָאװ ,ליומ סָאד רעבָא

 .ןכַאמרַאֿפ טזָאלעג
 טערט עשר רעד יװ ,וצ רע טעז סָאװרַאֿפ ?טָאג רעטוג רעַײא ,רע זיא ואוו --

 ןוֿפ טרענודעג טָאה --- ?טגַײװש רע ןוא ,ןטכערעג ןוֿפ ןקַאנ ןֿפױא סוֿפ ןַײז טימ
 | .סױרַא שינרעטצניֿפ רעד

 טָאה -- !רעטימעג עטקירעדינרעד טָאה ריא סָאװ ,עלַא ריא רימ וצ טמוק --
 .ןֿפורעג יבר רעד

 ןייק טשינ ,ןושמש ַא ,סָאלָאק ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ
 ,ליומ ןַײז ךיז רַאֿפ טקישעג טשרעוצ טָאה רע ןוא ,רעקידוועעז ַא רָאנ רעדנילב
 -ליומ עסיורג ,עלעקנוט ַא ;רעװַאג ןוא םיוש טימ ןגָאלשעג טָאה סע ןכלעוו ןוֿפ
 ,ןייצ רעקיטש עטלױֿפרַאֿפ ,עטקַאהעגסיױוא-בלַאה ןסעזעג ןענַײז סע ואוו ,גנונעֿפע

 ,ןגיוא עטיור ,עטעיּפָארַאֿפ טימ ןושמש ַא .רעמייב עטקַאהעגּפָא ןוֿפ ןעלצרָאװ יד יו
 ןוא ,ךעלּפמעל יד ןוֿפ טכיל םוצ ןעניואוועגוצ ךיז טנָאקעג טשינ ןבָאה עכלעוו

 -יטכעמ ,רעקידרענייב-טיירב ַא .ןעמערב יד קידנקוצֿפױא ,טערומשזעג ךיז ןבָאה
 טימ טלטרַאגעגמורַא ,דמעה-קַאז םענעסירעצ ַא טימ רָאנ טדײלקַאב ,ןושמש רעק
 קיצומש ַא ןוֿפ לגנַאהרָאֿפ ַא טימ טָאה סָאװ ,עילָאּפָאנָאק רעיור ןוֿפ קירטש ַא
 ענַײז ןיבר םוצ טקערטשעגסיוא טָאה רע .דנַאש ןַײז טלעטשרַאֿפ לעֿפ קיטש
 עטקַאהעגּפָא --- ןייצ ןָא ליומ ןסיורג ןַײז סיוא טּפַאנשעגסױרַא ןוא טנעה עקיטכעמ
 ;ןצַאז

 טּפשמ םוצ טימרעד ךיא ליוװ ,למיה ןיא טייקיטכערעג ַא ָאד זיא סע זַא --
 !בויא יו ןייג

 ;טנַאה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה יבר רעד
 ךיד טָאה רעוו .ץרַאה ןַײד טקירדַאב סע סָאװ ,רימ לײצרַאֿפ ,רימ וצ םוק --

 ?טמעשרַאֿפ ױזַא
 ,םימכח יד ,םינהּכ יד ,טַײל עלַא יד טָא ?טמעשרַאֿפ ךימ טָאה רעוװ --
 ?ריד טימ ןעשעג זיא סָאװ ,רימ לײצרַאֿפ ---
 ,סוּכ ַא םיא רַאֿפ טלעטשעג טָאה ןועמש .ךיז ןבעל טצעזעג םיא טָאה יבר רעד

 ;ןלײצרַאֿפ ןביוהעגנָא טָאה ןָאמ רעד ןוא
 םיתרֿפא החּפשמ רעד ןוֿפ םוק ךיא ןוא ,לארׂשי ןיא ןעמָאנ ןַײמ זיא ףסוי ---

 ךיא בָאה דלַאװ-לטיײט ַא .הדוהי ןיא טַאהעג ךיא בָאה הלחנ ןַײמ .לארׂשי ןיא
 ענַײז ןסָאנעג ןיוש טָאה רעטָאֿפ ןַײמ ,טצנַאלֿפרַאֿפ םיא טָאה עדייז ןַײמ .ןסעזַאב
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 םייוול יד ןוא ןהֹּכ םעד ןבעגעגּפָא ךיא בָאה ןעלטייט ןעלטסעמ ףלעווצ .ןטכורֿפ

 -ערָא רַאֿפ טזָאלעגרעביא ךיא בָאה האּפ .ינש רשעמ ןוא ןושאר רשעמ :תורשעמ
 .ייז ןוֿפ ןסָאגעג ךיז טָאה טֿפַאז רעד .ןעלטייט ענַײמ ןעוועג ןענַײז טעֿפ .טַײל-עמ

 טרעדנוה ייווצ רַאֿפ .ןקוקוצנָא קיטסולג ןעוועג יז זיא ,טַאהעג ךיא בָאה בַײװ ַא

 ןוא רעטָאֿפ ריא בָאה ךיא סָאװ ,ץוחַא ,הבותּכ ַא ןבירשעג ךיא בָאה ןרָאניד

 ךיא בָאה ןעמָאנ ַא .ןעקנָאשַאב רעדיילק טימ ,ןבעגעג טלעג רעדורב ןרעטלע ריא

 ,רימ ףיוא זיא סָאװ ,דיילק סָאד .רעמ טשינרָאג ךיא בָאה טציא ,לארשי ןיא טָאהעג

 טימ ךָאי ןיא טנַאּפשעגנַײא ,טֿפױקרַאֿפ ךיא ןיב טכענק ַא רַאֿפ .רימ טשינ רעהעג

 וצ .לימלייא ןַא ןוֿפ רענייטשלזיק יד ןּפעלש וצ ,המהב ַא יװ ,ןגיוא ענעדנובעג

 ,טכַארבעג ךימ ייז ןבָאה םעד

 ?ןוז ןַײמ ,רעוו ---

 :טַײל עקיטכעמ יד ,םימכח יד ,םינהּכ יד .עלַא --

 ,ןוז ןַײמ ,רימ לײצרַאֿפ ---

 "חוימ עסיורג ,םיקודצ ,טַײל עכַײר ייווצ ןשיוװצ טַאהעג ךיא בָאה הלחנ ןַײמ ---

 ,רעדלעוו-לטייט ןבָאה ייז .ןנח ןוֿפ זיוה ןטימ ןעוועג ךדשמ ךיז ןבָאה ייז ,םיס

 ,רענעטרעגנַײװ ;וחירי ןוֿפ לָאט ןטעֿפ ןיא ךיז ןטײרּפש ,ןלַײמ ףיוא ךיז ןעִיצ סָאװ

 יז .גיוא ןַא ןֿפרָאװעג ייז ןבָאה הלחנ רעניילק ןַײמ ףיוא .רעדעב-טסול ,רעזַײה

 ןּפוטשסױרַא ךימ ןוא ןרעדנַא םוצ סנייא ןצענערג יד ןרעטנענרעד טלָאװעג ןבָאה

 ,טרָא רעדנַא ןַא ףיוא הזוחא ןַא ןטָאבעגנָא רימ ןבָאה ייז .הלחנ סרעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ

 רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ .הלחנ ןַײמ ןיא ןטלַאה ךיז טלָאװעג רעבָא בָאה ךיא .עבש-תיב ןיא

 ךיז ךיא בָאה -- ,ןבעגרעביא יז ךיא לע רעדניק ענַײמ וצ ,טנשריעג יז ךיא בָאה

 ןסירעג טָאה ןעמ .טקישעג ןהּכ ןוֿפ רעעזֿפױא יד גָאט ןדעי רימ ןבָאה ייז .טגָאזעג

 ףיוא םיסמ עַײנ גָאט ןדעי טָאה ןעמ .ינש רשעמ ,ןושאר רשעמ ,תורשעמ רימ ַײב

 בָאה ךיא ןוא ,יאמד רַאֿפ ןגַײֿפ ענַײמ טרעלקרעד ןבָאה ייז .טגײלעגֿפױרַא רימ

 עַײנ טימ טגנעעג ךימ ייז ןבָאה רעמ לָאמַא סָאװ ,ןֿפױקרַאֿפ טנָאקעג טשינ ייז

 ןָאט טנַאקעג טשינרָאג ןבָאה ייז .םימכח יד וצ טדנעוועג ךיז בָאה ךיא .תורשעמ

 -ַאטסירַא רעשוחירי רעד וצ טרעהעג ןבָאה ענעי לַײװ ,םיקודצ עכַײר יד ןגעק

 ןבָאה וחירי ןיא .םימכח יד ןוֿפ דייר יד טימ טשינרָאג ךיז ןענעכער ןוא עיטַארק

 ןעמ טָאה .החּפשמ ןייא ןוֿפ ,ייז טימ זיא לודג ןהֹּכ רעד .םיקוח ענעגייא ערעייז ייז

 -רַאֿפ ןענַײז ןעלטייט ענַײמ רעדייא .תורשעמ רימ רעמ לָאמַא סָאװ טקירדעג ךימ

 -עגּפָא ןבָאה ייז .ןקוקַאב ןעמוקעג םינהּכ יד ןענַײז ,םיוב ןֿפױא ןרָאװעג קיט

 "עג ייז זיא סע סָאװ ,ליֿפ ױזַא ךַאֿפנעצ ןעמונעגוצ ןוא ,ןעמענּפָארַא םַײב טרַאוװ

 טָאה .,ןָאט רימ טימ טשינרָאג ןענָאק ייז זַא ,ןעזעג ךָאד ןבָאה ייז ןעוו ןוא .ןעמוק

 ןוא ןטרָאג ןַײמ .בַײװ ןַײמ ףיוא גיוא ןַא ןֿפרָאװעג ,קודצ ,ייז ןוֿפ רערעגנַיי רעד

 -ַּפָא ךימ לָאז יז זַא ,טדערעגוצ יז טָאה רע .ןענשרי טלָאװעג רע טָאה בַײװ ןַײמ

 רע טעו ,טג ַא רימ ןוֿפ ןגירק טעװ יז ןעוו זַא ,טגָאזעגוצ ריא טָאה רע .ןטג

 ,רימ ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ ןביוהעגנָא בַײװ ןַײמ טָאה .בַײװ טבילעג ןַײז רַאֿפ ןעמענ יז

 גָאט ןדעי .ןעלּפָאטרַאֿפ הבותּכ יד ריא לָאז ךיא ,ןֿפױק תונּתמ ריא לָאז ךיא זַא

 עשינודיצ עטסרענַײט יד ןוֿפ ןענוּפשעג ,רעדיילק ,רעדיילק עַײנ טגנַאלרַאֿפ יז טָאה

 טָאה יז .ןדלָארט עטברַאֿפעג טימ טנריווצעג ,ןדלַאֿפ ןיא עטּפמערקעג .,ןלָאװ

 .גנוריצ םעד ןיא ןוא רעדיילק יד ןיא ןקוקסיוא טצעוו יז ןייש יװ ,ןזיוועג רימ
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 ךיז טנַאה רעד רעטנוא ןיוש טָאה ,טלעג סָאד טַאהעג טשינ ךיא בָאה רעמָאט
 .טקישעגרעטנוא םיֹא טָאה קודצ סָאװ ,לטַײב-דלָאג ןַײז טימ הוולמ ַא טקורעגוצ
 -עגרעביא ךיז ךיא בָאה טייקרעטיב רַאֿפ .תוֿבוח ןיא ןלַאֿפעגנַַײרַא ךיא ןיב דלַאב
 יד ןוא םיסכומ יד ,תוֿבוח-ילעב יד ,םיסמ יד ןוא תורשעמ יד .סוּכ םוצ ןבעג
 טָאה ןעמ .ןעמונעגוצ הלחנ יד רימ טָאה דנַאנַײב ץלַא --- ,םינהּכ יד ןוֿפ רעעזֿפױא
 -עדינ לָאמַא סָאװ ןעמוקעג ןיב ךיא .זיוה סרעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא ךימ
 הבותּכ יד ןעמונעג טָאה בַײװ ןַײמ .ןעגנַאגרעד ךיא ןיב הֿבנג וצ זיב ,רעקיר
 | .טכענק ַא רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ ןעמ טָאה ךימ .טגעגּפָא ךימ ןוא

 ןַײז טגײלעגֿפױרַא רע טָאה ךָאנרעד .דייר ענַײז טרעהעגסיוא טָאה יבר רעד
 :טגָאזעג םיא ֹוצ טָאה ןוא םיא ףיוא טנַאה

 ןבָאה סָאװ ,יד רָאנ ,טכענק ַא טסיב וד טשינ :ףסוי ,ריד גָאז ךיא ,רָאװרַאֿפ ---
 רעייז ןוֿפ קירטש טימ ןוא .דניז יד וצ טכענקרַאֿפ ןענַײז ייז ,טֿפױקרַאֿפ ךיד
 ןביוהעגֿפױא טָאה רע ןוא -- .ןַײרַא רֿבק ןיא ןרעדינּפָארַא יז ןלעוו טֿפַאשטכענק
 !רעשלעֿפ ריא ,םישורּפ ןוא םירֿפוס ,ךַײא וצ ייוו --- :טָארדעג ןוא טנַאה ןַײז
 יד טזָאלרַאֿפ ריא רעבָא ,לעמיק ןוא סינַא ,טנימ ןוֿפ רׂשעמ טיג ריא םערָאװ
 .ןביולג םעד ןוא ,טײקיצרַאהמרַאב יד ,טכירעג סָאד ,הרוּת רעד ןוֿפ ןכַאז ערעווש
 ,ןוז ןַײמ ,רעבָא ,וד .ןזָאלרַאֿפ וצ טשינ ךיוא ענעי ןוא ןָאט וצ ריא טרעק ןכַאז יד
 .טנַאה רעלוֿפ רעד טימ סָאמ ןַײד ןעמונעגּפָא טסָאה וד .טסיירטעג ַײז

 -וצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,טַײל ערעדנַא עלַא יד וצ ןֿפורעג טָאה יבר רעד ןוא
 ;ףסוי ןוֿפ דייר יד וצ טרעהעג

 טשטנעבעג .ענעבירטרַאֿפ ןוא ענעסױטשרַאֿפ עלַא ריא ,רימ וצ טמוק --
 למיה ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד םערָאװ ,טימעג ןבירט ַא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןענַײז
 .ןרעוו טסיירטעג ןלעוו ייז םערָאװ ,ןרעיורט סָאװ ,יד ןענַײז טשטנעבעג .סרעייז זיא
 סיורג -- ,עטמעשרַאֿפ ןוא עטגָאלּפעג ,עלַא ריא טנעז טשטנעבעג ,טשטנעבעג
 רערעווש רעַײא ןוֿפ ןעמוקמייהַא טעװ ריא ןעוו ,טלעוו רענעי ףיוא רכׂש רעַײא זיא
 .ןבעל רעַײא ןוֿפ גָאט םעד ךרוד טעברַא

 ךיז ןוא ןליטשנַײא ךיז ןביױהעגנָא טָאה םלוע רעד זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא
 ליומ סָאד טוװואורּפעג טָאה דֿבע רעד ףסוי .םיא וצ רעטנענ לָאמַא סָאװ ןרַאש
 רע זיא ןיבר ןוֿפ דייר יד רעטנוא .טכַאמרַאֿפ דלַאב רעבָא סע טָאה רע ,ןענעֿפע
 טרעדנואוורַאֿפ ,טשימעצ טקוקעג טָאה רע .היח עטמיוצעג ַא יוװ ןרָאװעג קיטֿפנַאז
 עקיטֿפנַאז יד סָאװ ,םיוצ רעד ןגעק טֿפמעקעג ךיז ןיא טלָאװ רע יוװ ,ןיבר ןֿפױא
 רע טָאה רעקיטשרָאד-ףָאלש ַא יו רָאנ .טימעג ןשילעבער ןַײז ףיוא ןָא ןעוט דייר
 ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ףָאלש ןוֿפ קנַארטעג םעד ןבעגעגרעביא ךיז זַײװכעלסיב
 .ןעוועג ערעדנַא עלַא ןענַײז ךיוא ױזַא ןוא .ליומ סניבר ןוֿפ םיא

 סיֿפ יד וצ ףָאש ןגיל סע יװ ,ןגעלעג עלַא ןיוש ייז ןענַײז םורַא עלַײװ ַא ןיא
 ןסיז ַא ןיא ייז טרעֿפעלשרַאֿפ ,ןעמונעגנַײא ייז טָאה יבר רעד .רעֿפעש ןטוג ַא ןוֿפ
 יה ,רעדניק ןוֿפ רעמינּפ יד יװ ןעוועג ןענַײז רעמינּפ ערעייז .למירד

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןַײװ סָאמ יד ןסיגוצנָא ןסעגרַאֿפ טָאה הינסכא-לעב רעקיד רעד
 רעד ןיא ילּכ רעד טימ ןוא שיט ןַײז טזָאלרַאֿפ טָאה ,םיא ַײב טלעטשַאב טַאהעג

 םעד וצ טרעהעגנַײא ךיז ןוא ינק יד ףיוא טוָאלעגּפָארַא ךיז ,טנענעג ךיז טנַאה
 | :טלײצרַאֿפ טָאה יבר רעד סָאװ ,ןיז ייווצ יד טימ ןַאמ םעד ןגעוו לשמ
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 םוצ טגָאזעג טָאה ייז ןוֿפ רערעגנַיי רעד ןוא .ןיז ייווצ טַאהעג טָאה ןַאמ ַא;

 ;רעטָאֿפ

 ,רימ ףיוא סיוא טלַאֿפ סָאװ ,ןגעמרַאֿפ םעד ןוֿפ קלח םעד רימ ביג ,רעטָאֿפ ---

 ףיז יד ןשיווצ טלייטעג ןגעמרַאֿפ םעד טָאה רעטָאֿפ רעד ןוא

 ןוא ןעמונעגנעמַאוצ ץלַא ןוז רערעגניי רעד טָאה געט עכעלטע ךָאנ ןוא

 ןיא טכַארבעגמוא ןגעמרַאֿפ ןַײז טָאה רע ןוא דנַאל טַײװ ַא ןיא ןרָאֿפעגקעװַא זיא

 .ןבעל שירעדנעװשרַאֿפ ַא

 םעד ןיא רעגנוה רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ױזַא ,טרעצרַאֿפ ץלַא טָאה רע ןעוו

 .ןַײז וצ טיונ רעד ןיא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא .דנַאל

 ,דנַאל ןוֿפ רעניואוונַײא ןַא וצ ןעגנודרַאֿפ ךיז טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא רע ןוא

 ,ןטיה וצ םירזח רעדלעֿפ ענַײז וצ טקישעג םיא טָאה רענעי ןוא

 ןבָאה םירזח יד סָאװ ,סעוועלּפ יד טימ ןליֿפנָא ךיוב ןַײז טלָאװעג טָאה רע ןוא

 .ןבעגעג סשיג םיא טָאה רענייק רעבָא ,ןסעגעג

 :טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא רע ןעוו ןוא

 ךיא ןוא ,קירעביא ןוא גונעג טיורב ןבָאה רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ םיתרשמ לֿפיװ ---

 לעװ ןוא ,רעטָאֿפ ןַײמ וצ ןייג לעװ ןוא ,ןײטשֿפױא לעוװ ךיא .רעגנוה ןוֿפ םוא םוק

 ןוא .ריד ןגעק ןוא למיה םעד ןגעק טקידניזעג בָאה ךיא .רעטָאֿפי :ןגָאז םיא וצ

 .'םיתרשמ ענַײד ןוֿפ םענייא יוװ ךימ ךַאמ .ןסייה וצ ןוז ןַײד טרעוו טשינ ןיב ךיא

 זיא רע ןוא .רעטָאֿפ ןַײז וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ןענַאטשעגֿפױא זיא רע ןוא

 טָאה רע ןוא ,ןעזרעד רעטָאֿפ ןַײז םיא טָאה יוזַא ,םיא ןוֿפ טַײװ ךָאנ .ןעוועג

 ןלַאֿפעג זדלַאה םעד ףיוא םיא ןזיא ןוא ןֿפָאלעג זיא רע ןוא ,ןעמוקַאב תונמחר

 ;:טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוז רעד רעבָא .טשוקעג םיא סָאה רע ןוא

 טשינ ןיב ןוא ריד ןגעק ןוא למיה םעד ןגעק טקידניזעג בָאה ךיא ,רעטָאֿפ ---

 ,ןסייה וצ ןוז ןַיד סרעוו רעמ

 :טכענק ענַײז וצ טגָאזעג טָאה רעטָאֿפ רעד ןוא

 גניר ַא םיא טיג ןוא .ןָא םיא טוט ןוא דיילק עטסעב סָאד סױרַא טגנערב ==!

 ,סע טכעש ןוא בלַאק עטעֿפ סָאד טגנערב ןוא ,סיֿפ יד ףיוא ךיש ןוא טנַאה ןַײז ףיוא

 ןעוועג זיא רענַײמ ןוז רעד טָא םערָאװ .ןעיירפ ךיז רימָאל ןוא ןסע רימָאל ןוא

 .ןענוֿפעגקירוצ זיא רע ןוא ןרױלרַאֿפ ןעוועג זיא רע ;רעדיװ טבעל רע ןוא ,טיוט

 ןַײז וצ ךעלײרֿפ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא

 טנלעָאנ ןעמוקעג זיא רע יוװ ןוא .דלעֿפ ןיא ןעוועג זיא ןוז רעטסטלע ןַײז רעבָא

 םענייא ןֿפורעג טָאה רע ןוא ,ןצנַאט ןוא ןעגניז טרעהעג רע טָאה יױזַא ,זיוה םוצ

 םיא וצ טָאה רע ןוא .טַײדאב סָאד סָאװ ,טגערֿפעג טָאה רע ןוא ןעגנוי ענַײז ןוֿפ

 ;טגָאזעג

 ,בלַאק עטעֿפ סָאד ןטכָאשעג טָאה רעטָאֿפ ןַײד ןוא ,ןעמוקעג זיא רעדורב ןיײד -- |

 ,טנוזעג ןֿפָארטעג רעדיוו םיא טָאה רע לַײװ

 ןוא .ןעמוקנַײרַא טלָאװעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןסָארדרַאֿפ םיא סע טָאה ױזַא

 -טנעעג טָאה רע רעבָא ןטעבעג םיא טָאה ןוא ןעמוקעגסיױורַא זיא רעטָאֿפ ןַײז

 :טגָאזעג רעטָאֿפ םוצ טָאה ןוא טרעֿפ

 רֿבוע טשינ לָאמ ןייק ךָאנ בָאה ןוא ,רָאי ליֿפ ױזַא ןיוש ריד ןיד ךיא ,עז ---

 ,עלעקיצ ןייק ןבעגעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ רימ טסָאה וד ןוא ,טָאבעג ןַײד ןעוועג
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 רענַײד ןוז רעד טָא רעבָא ןעוו .דנַײרֿפ ענַײמ טימ ןכָאמ ךעלײרֿפ ךיז לָאז ךיא זַא
 םיא וטסָאה ױזַא ,תונוז טימ טכַארבעגמוא ןגעמרַאֿפ ןַײד טָאה סָאװ ,ןעמוקעג זיא
 .בלַאק עטעֿפ סָאד ןטכָאשעג

 :טגָאזעג םיא וצ טָאה רעטָאֿפ רעד רעבָא

 .סנַײד זיא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא ,רימ טימ קידנעטש טסיב וד ,ןוז ןַײמ --
 רענַײד רעדורב רעד טָא םערָאװ ,ןַײז ךעלײרֿפ ןוא ןעײרֿפ ךיז טסֿפרַאד וד ןוא
 זיא רע ןוא ןרױלרַאֿפ ןעועג זיא רע .רעדיו טבעל רע ןוא טיוט ןעוועג זיא
 ."ןעמוקעגקירוצ

 םעד ךיז וצ ןעמונעגוצ יבר רעד טָאה --- ףסוי ,ריד טימ ןַײז טעוו ױזַא ןוא --
 .טכענק ןטרעטיברַאֿפ

 ,טנייוועצ ךיז טָאה ןוא טנעה ענַײז ןיא םינּפ ןַײז ןבָארגַאב טָאה ףסוי

 ןיב ,הינסכַא יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה םידימלּת ענַײז טימ יבר רעד ןעוו ,רעטעּפש
 ,אקדנוּפ רעד ןיא גנַאגנַײרַא םִַײב ,ןסיורד ןיא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגכָאנ ךיא
 ןבָאה רעזַײה עמערָא יד ןוֿפ םינכש .ןשטנעמ למעזעג ַא טרַאװעגּפָא םיא ןבָאה
 "לזייא יד טימ הינסכא רעד ןיא ךיז טניֿפעג לילג ןוֿפ יבר רעד זַא ,טרעהרעד

 םערָאװ ,םיא ףיוא טרַאװעג ןבָאה ןוא ןבוטש ערעייז ןוֿפ סיױרַא ייז ןענַײז ,רעבַײרט
 ןוא ,םילשורי ץנַאג ןיא טנַאקַאב ןעוועג לָאמטסנעד ןיוש זיא יבר רעלילג רעד

 םורָא ןבילקעג ךיז קלָאֿפ עמערָא סָאד טָאה .ןזיוװַאב ךיז טָאה רע ואוו ,םוטעמוא
 ןקילגַאב םענייא ןדעי רע ןָאק ,ליוו רע ןעוו זַא ,םיא ןיא טביולגעג ןבָאה לייט ;םיא
 םעד בילוצ --- ,ליומ ןַײז ןוֿפ הכרב ַא טימ ,טנַאה ןַײז ןוֿפ רירנָא ןזיולב םעד טימ
 יז ןטלַאהעג ןוא ןבוטש יד סיוא רעדניק ערעייז טכַארבעגסױרַא רעבַײװ יד ןבָאה
 ,ןזיווַאב ךיז טָאה יבר רעד ןעוו ןוא .טנעה יד ףיוא --- עקידנגיוז יד ,ךיז ןבעל
 -עגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלּפמעליזיוה יד טימ ןטכױלַאב םיא סרעטומ יד ןבָאה
 ןגָארטעגוצ םיא ןוא םיא םורַא טּפוטשעג ךיז ןבָאה ייז .רעזַײה ערעייז ןוֿפ ןגָארט
 ףיוא טנעה ענַײז ןעור טזָאלעג טָאה יבר רעד .ןשטנעב ייז לָאז רע זַא ,רעדניק יד

 היכז יד לָאז רע :הכרב רעשידִיי רעד טימ טשטנעבעג ייז ןוא ייז ןוֿפ ןרעדעי
 ,םיֿבוט םיׂשעמלו הּפוחַל ,הרותל ןסקַאוװאוצסיוא ןבָאה

 ,םימכח:ידימלּת יד ןוֿפ --- עגנעמ רעד ןיא ןעוועג טרָאד זיא רענייא רעבָא
 "עג ךיז רע טָאה ,אקדנוּפ רעד ןוֿפ ןײגסױרַא ןיבר םעד ןעזעג טָאה רע ןעוו ןוא
 ףיבר םעד טגערֿפעג ןוא טרעדנואוו

 אל רשא שיאה ירשא/; :טגָאזעג ךלמה דוד טשינ טָאה ,לארׂשי ןיא יבר --
 "?בשי אל םיצל בשומבו דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה

 ןענַײז עכלעוו ,טַײל יד רָאנ ,םיא טשינ -- ,טרעֿפטנעעג םיא טָאה יבר רעד
 | :ןשטנעב ייז לָאז רע זַא ,רעדניק יד טימ םיא וצ ןעמוקעגסױרַא

 טשינ טזָאל ,עלעֿפעש ןייא ןריױלרַאֿפ טייג סע ןעמעוו ַײב ,שטנעמ רעכלעוו ---
 ןענַאװ זיב םענערױלרַאֿפ םעד ךָאנ טייג ןוא ,רבדמ ןיא קיצנַײנ ןוא ןַײנ רעביא
 רעביא למיה ןיא החמש ַא ןַײז ךיוא טעװ ױזַא :ךַײא ךיא גָאז ױזַא .סע טניֿפעג רע
 -ַאב סָאװ ,םיקידצ קיצנַײנ ןוא ןַײנ רעביא יװ רעמ ,הֿבושּת טוט סָאװ ,אטוח ןייא
 .הֿבושּת ןייק טשינ ןֿפרַאד
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 םיא ךיא בָאה ,ןומידקנ ןיבר ןַײמ וצ ןעמוקעגמיײהַא רעטעּפש ןיב ךיא ןעוו

 םעד ןוֿפ אקדנוּפ רעד ןיא גָאט םעד טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ טלײצרַאֿפ

 לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ רעטרעוו יד טגָאזעגכָאנ םיא בָאה ךיא ןעוו ,לילג ןוֿפ ןיבר

 טזָאל ,עלעֿפעש ןייא ןרױלרַאֿפ םיא ַײב טייג סע ןעוו ,שטנעמ רעד זַא ,םעד ןגעוו

 זיב ,םענערױלרַאֿפ םעד ךָאנ טייג ןוא רבדמ ןיא קיצנַײנ ןוא ןַײנ רעביא רע

 :רעדנואוו טימ טגערֿפעגרעביא ךימ יבר ןַײמ טָאה ,סע טניֿפעג רע ןענַאװ

 טייג ןעמ ןוא קיצנַײנ ןוא ןַײנ טזָאלרַאֿפ ןעמ זַא ,טגָאזעג יױזַא רע טָאה --

 ?ענייא סָאד ןכוז

 ױזַא ,ךַײא גָאז ךיאע ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא .טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,ָאי --

 רעביא יו רעמ ,הֿבושּת טוט סָאװ ,אטוח ןייא רעביא החמׂש ַא ןַײז ךיוא טעוו

 ."הֿבושּת ןייק טשינ ןֿפרַאדַאב סָאװ ,םיקידצ קיצנַײנ ןוא ןַײנ

 זיא סע יװ ,םינּפ ןַײז ןעזעג בָאה ךיא ,טכַארטרַאֿפ גנַאל ךיז טָאה יבר ןַײמ

 ןרעטש רעסיורג ,רעכיוה ןַײז .ןעזעג ױזַא ןטלעז םיא בָאה ךיא .ןרָאװעג טסנרע

 עינָאלד ןַײז טימ ןריֿפרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא טשטיינקעג ךיז טָאה

 ;זדנוא וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא .דרָאב רעטכידעג ,רעצרוק ןַײז רעביא

 זיא ,שֿפנ ןייא טרילרַאֿפ סע רעוװ :טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ךיוא --

 זיא ,שֿפנ ןייא ףיוא טכיר סע רע ןוא .טלעוו עצנַאג יד ןריולרַאֿפ טלָאװ רע יו

 "עג םימכח ערעזדנוא ןבָאה ךָאנ ןוא .טלעוו עצנַאג יד טכירעגֿפױא טלָאװ רע יו

 זיא סָאװ .שטנעמ רעד ,ָאי "תישארב ישעמ לכ דגנכ לוקש דחא םדא/ :טגָאז

 .רעֿפעשַאב ןַײז ,םלוע-לשדונובר רעד יוו תודיחי ןיא זיא ,םיחלא םלצב ןריובעג

 רע סָאװ ,המשנ רעד ךרוד -- רעדנוזַאב דיחי ןדעי טימ ןַײרַא דוס ןיא טייג טָאג

 לכ לע תוחוקּפ ךיניעו; :קוסּפ רעד טניימ סָאד .דיחי ןדעי ןיא ןבעגעגנַײרַא טָאה

 .תיטרּפ החגשה ךירוד תודיחיב זיא םדא --- ."םדא יכרד

 וצ שמשמ דוֿבּכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא םידימלת יד ןוֿפ םענייא ןדעי וצ

 שמשמ בָאה ךיא ןעוו ,ןעוועג גָאט ןַײמ סע זיא לָאמטסנעד .ןיבר טעד גָאט ןייא ןַײז

 ,בַײל ןַײמ טלייאעג ןוא סיֿפ ןוא טנעה ענַײמ ןשַאוועג בָאה ךיא .ןיבר ןַײמ ןעוועג

 רימ טָאה רעטומ ןַײמ סָאװ ,לדמעה ןשַאוועג-ַײנ ַא ןיא ןָאטעגרעביא ךיז בָאה ךיא

 בָאה ךיא סָאװ ,ןידס םעד ןיא טליהעגמורַא ךיז בָאה ,םייה רעד ןוֿפ טקישעג

 -עג טשינ ךיז טָאה סע םערָאװ ,ֿבוט-םוי רַאֿפ ןטסַאק ןַײײמ ןיא טיירגעגנָא טַאהעג

 ןצנַאג ַא ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעדיילק יד ןיא ןיבר םעד ןַײז וצ שמשמ טסַאּפ

 םיא רַאֿפ טגנַאלרעדסױרַא בָאה ןוא שיט םעד ןיבר ןרַאֿפ טיירגעג בָאה ךיא .גָאט

 ,םיא רַאֿפ טכָאקעגּפָא ןבָאה סוֿפור ןוא רדנסּכלַא סָאװ ,סעברַא ןוֿפ ץכעקעג סָאד

 ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ןַײז וצ שמשמ םיא טלעטשעג םיא רַאֿפ ךיז בָאה ךיא ןוא

 ןֿפורוצנָא ךיז טגַאוװעג ךיא בָאה ,סוּכ םעד ןיבר ןַײמ רַאֿפ ןסָאגעגנָא בָאה ךיא

 ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ טנַײה טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו יד !יבדר ,ךימ ןרעל ---

 ַא רָאנ ןענַײז ייז ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,עבלעז יד ןענַײז

 רעד ןיא ַײס דייר ערעדנַא טימ ךיוא זיא ױזַא ןוא .ערעדנַא יד ףיוא ענייא שוריּפ

 ןַײז ןוֿפ סָאװ ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ ליומ ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,הדגא רעד ןיא ײס ,הכלה

 יײזימלּת ערעדנַא יד ןוֿפ ךיוא ױזַא ,ןעקנירט וצ ןעוועג הכזמ טָאג ךימ טָאה לַאװק

 ןוֿפ יבר רעד טנרעל סע סָאװ .דייר יד טימ ףיונוצ עלַא ךיז ןעמוק ייז .םימכח
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 ןיא סָאװ ,הקולחמ יד ,רעדיוו ,זיא סָאװ .עטייווצ סָאד אלממ זיא סנייא ,לילג
 "עי סָאװ ,סע זיא סָאװרַאֿפ ?לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוא םימכח:ידימלּת יד ןשיווצ
 ,םימכח:ידימלּת יד טימ ףיונוצ ךיז טמוק לילג ןוֿפ יבר רעד ןעוו ,לָאמ סעד
 וצ רעיוא ןרַאֿפ רעווש ןענַײז סָאװ ,דייר עטרַאה ןרעדנַא ןגעק סנייא ייז ןריֿפ
 ?ןעמענרַאֿפ

 ןיבר םעד ןוֿפ דייר יד ַײס ,םימכח יד ןוֿפ דייר יד ַײס ,ןוז ןַײמ ,עדייב --
 -ידימלּת יד ןוֿפ ןגעוו יד רָאנ .טָאג ןקידעבעל םעד ןוֿפ דייר יד ןענַײז לילג ןוֿפ
 .ערעדנַא ךיוא ןענַײז לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ ןגעוו יד ןוא ,שרעדנַא ןענַײז םימכח
 ערעזדנוא ןוֿפ הלבקב ייז ןבָאה רימ ,רימ ןענעק םימכח ידימלּת יד ןוֿפ ןגעוו יד
 זדנוא רַאֿפ ןענַײז ,לילג ןוֿפ יבר רעד ייז ףיוא טייג סע סָאװ ,ןגעוו יד .ןרעטלע

 סױרַא טמוק סָאװ ,הקולחמ עדעי :ןוז ןַיײמ ,וטסלָאז ןסיוו רָאנ .עטנַאקַאבמוא ןוא עַײנ
 .ןכַײלגסיױא ךיז ףוס-לּכ-ףוס זומ ,ןגעוו סלמיה ןוֿפ

 ןוא למיה םוצ טנעה יד ןבױהעגֿפױא יבר רעד טָאה רעטרעוװו יד טָא ךָאנ
 :הליֿפּת עצרוק ַא טגָאזעג

 דוֿבּכ רעזדנוא ןוֿפ טשינ זַא ,ריד רַאֿפ טסואווַאב זיא סע ,םלוע-לש-ונובר,
 ,תוקולחמ יד רימ ןריֿפ זיוה סרעטָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןגעוו טשינ ןוא ןגעוו
 "עד ןענרעד .ןגיוא ענַײד ןיא עטוג סָאד ןָאט וצ ידּכ ,ןעמָאנ ןביל ןַײד רַאֿפ רָאנ
 ןעניֿפעג ןעמ ןָאק ןילַא ריד ןיא רָאנ םערָאװ ,ריד וצ רעצרעה ערעזדנוא רעביר
 רימ סָאװ ,ץלַא .ריד ףיוא ןעגנונעֿפָאה עלַא טגיילעג ןבָאה רימ ,עז --- .םולש םעד
 ןיא רעטָאֿפ ,ריד ןָא טשינרָאג ָאטשינ זיא סע --- .ריד ןוֿפ סע רימ ןבָאה ,ןבָאה
 "!למיה

 -צולּפ .ףיוא ךיז טלַאה לילג ןוֿפ יבר רעד ואוו ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק =

 -שדקמ-תיב ןיא רעדָא ,קרַאמ ןֿפױא ,תסנּכ יּתב יד ןיא ןזיוװַאב ךיז רע טָאה גניל
 טלגנירעגמורַא לָאמ טֿפָא ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ לייט ַא ןוֿפ טײלגַאב לָאמַא ,ףיוה

 לָאמ לייט ,ןדנואװשרַאֿפ רע זיא גנילצולּפ רָאנ .טַײלעמערָא ערטסַאילַאכ ַא טימ
 ןעוועג ןענַײז םידימלּת ענַײז .ןעזעג טשינ םיא טָאה ןעמ .ןכָאװ ףיוא ,געט ףיוא
 ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא עטסמערָא יד ןוֿפ עמערָא יד ןשיווצ טײרּפשעצ
 ךעלנע ןענַײז ןטרָאד ךעלזַײה יד .ןורדק לחנ ןוֿפ רעניואווַאב יד ןשיווצ ,טָאטש

 ןקַאבעג ,ןעמייל-ךלַאק ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז ייז :םירֿבק עקידעבעל יד וצ ןעוועג
 יז .רעטיר טימ טסימ ןוֿפ טּפעלקַאב ,דרע רעד ןיא ךעלטנעוו יד ,ןוז רעד ףיוא
 . ןעוועג רעווש רעייז זיא סע ,ןורדק-לחנ ןוֿפ גנַאהּפָא ןצנַאג םעד טקעדַאב ןבָאה
 טָאה ןעמ :ךעלסעג-רָאדירָאק עגנע ,עטיירדעג יד ןשיווצ ,טרָאד ןעניֿפעגוצסיױא ךיז
 ןעגנַאגעגכָאנ טשינ ןענַײז רימ לָאמ לֿפיװ .טניריבַאל ַא ןיא יו טרָאד ןרױלרַאֿפ ךיז
 ייז יו ױזַא .ןגיוא יד ןוֿפ ןרױלרַאֿפ םיא רימ ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ םענייא

 .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טשינ ייז ןענַײז .ןעמעוו רַאֿפ טיהעגסיוא ןעוועג ךיז ןטלָאװ
 .רוּפש רעייז ףיוא ןעמוק טשינ לָאז ןעמ ידּכ ,רעדנוזַאב רָאנ
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 ןוא לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןײגוצכָאנ ןעגנולעג ךָאד זדנוא סע זיא לָאמ ןייא

 ןענַײז רימ .ףיוה-שדקמ-תיב םעד טזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז ןעוו ,ענַײז םידימלּת עקינייא

 גנערדעג םעד ןיא גיוא ןוֿפ ייז ןרילרַאֿפ וצ טשינ ךיז טימַאב ןוא ןֿפָאלעגכָאנ ייז

 טלעטשעג ,טלַײאעג ךיז ןבָאה ייז .טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא ןסַאמ יד ןוֿפ

 ןוא ןנחוי ,ידֿבז-ינב יד ,ןענועמש טימ סױארָאֿפ יבר רעד ,טירט עלענש רעייז

 -יושעצ ,עקידנעייטש טימ .ּפָאק ןקיטכעמ ַא טימ רענייא .םיא רעטניה ֿבקעי

 ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,גרַאב ַא ףיוא דלַאוװ ַא יו ,רָאה עצרַאוװש ,עטרעב

 טימ ,רעכיוה ַא ךיוא רעבָא ,רעקניניד ַא -- רעטייווצ רעד : סעציילּפ עטיירב ענַײז

 סָאד ןענַײז ,רעטעּפש ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז רימ יוװ .םינּפ טלדייאעגסיוא ךיילב ַא

 טשינ לָאמ ןייק ייז ןוֿפ ךיז טָאה רע סָאװ ,םידימלּת ַײרד עטבילַאב ענַײז ןעוועג

 רעד טימ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה ייז .טײלגַאב דימּת םיא ןבָאה ייז .טדיישעג

 ןיא לַײטש תיבה-רה ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא זיא עכלעוו ,טנַאװ רעטקַאהעגּפָא-ףרַאש

 רעיוט-טסימ םעד ךרודַא ןענַײז ,רעיומ יד טזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז ;רעטנורַא לָאט

 ,םיתזה:רה םוצ ףױרַא טלַײאעג ןבָאה ןוא

 זדנוא זיא סע .ערעייז טימ טירט טרעזדנוא ןטלַאהוצנָא טוװאורּפעג ןבָאה רימ

 עטסעֿפ ערעייז טימ געוו םעד ןעגנולשעג טושּפ ןבָאה ייז לַײװ ,ןעמוקעגנָא רעווש

 ןגױצעגֿפױרַא ךיז טָאה סָאװ ,טײקמערָא יד ןעגנַאגעגכרודַא ןענַײז רימ .טירט

 שטָאכ ,גרַאב רעקידעּפושמ רעצנַאג רעד .ףױרַא םיתזה-רה םוצ ןורדק-לחנ ןוֿפ

 טימ ןטָאשַאב ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא ,רעיוט טַײז רענעי ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא רע

 ,רעבעוו ,רעברַאֿפ ,סרעקלַאװ-רעדעל ןוֿפ ןלעטשקרעוו עניילק טימ לוֿפ ;טײקמערָא

 טימ ךעלדנעטרעג ןזַײװַאב ךיז ןביוהעגנָא ןכָאה גרַאב םעד ףיוא ףױרַא לסיב ַא

 רימ .ןסערּפיצ ןוֿפ ךעלדלעוו טימ טלגנירעגמורַא ,רעזַײה ענלצנייא ,גרַאװנירג

 יד ןעוועג ןענַײז סָאד .ןנח-ינב יד ןוֿפ רעבלעוועג יד ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ןענַײז

 עשלודג-ןהּכ עקיטכעמ סָאד ואוו ,ןעניזַאגַאמ יד ןוא ןרעמַאק יד ,סרעלכַײּפש

 רימ ןענַײז ךעלדנע .טַײלעמערָא וצ ןֿפױקרַאֿפ וצ ןטקודָארּפ יד ןטלַאהעג טָאה זיוה

 טַײװ ןגעלעג זיא סע -- .הגּפ-תיב ןסייהעג טָאה סָאװ ,טרָא םוצ ןעמוקעגנָא

 זילרק רעד ןטלָאגעג טרָא םעד וצ זיב טָאה ךָאד ,םילשורי ןוֿפ ןרעיומ יד ןוֿפ סױרַא

 ןעניֿפעג ךימ טסעוו וד, :לטרעוװ ַא ןגָאז םילשורי ןיא טגעלֿפ ןעמ .םילשורי ןוֿפ

 ,הגּפ -תיב ןוֿפ ןרעיומ יד ןוֿפ .םילשורי ץנַאג ןיא ,טסייה סָאד ,"הגּפ-תיב וצ זיב

 םוצ ."טָאטש רעד רעסיוא, ןטלָאגעג ןיוש טָאה -- ,ףרָאד םעד ץוחמ ,טסייה סָאד

 טרָאד טריֿפעג רעמײבנגַײֿפ עמערָא רָאּפ ַא ןבָאה טרָא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןוֿפ קנעדנָא

 טכַאמ ,הדוהי רבדמ ןוֿפ טזָאלב סָאװ ,טניוו רעסייה רעד .ןבעל ךעלקילגמוא ןַא

 בילוצ ..םיוב ןוֿפ ּפָארַא טייהרעגירג יז טֿפרַאװ ןוא טַײצ רעד רַאֿפ טכורֿפ יד ףייר

 ןיא ,טציא ."ןגַײֿפ עֿפײרמוא יד ןוֿפ טױא סָאד , -- טרָא סָאד עקַאט טסייה םעד

 "סיוא ,רעמייב יד ןוֿפ סיױרַא טלגנעלשעג ךיז ןגַײװצ:ןגַײֿפ עטיוט ןבָאה ,רעטניוו

 ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,סױרַא געוו םוצ טנעה-ןגַײװצ עטעקַאנ ערעייז טקערטשעג

 ...םימחר ןטעבעג

 סָאד ,הניע תיב ןֿפורעג ךיז טָאה סָאװ ,זיוה ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה ףרָאד םעד ןיא

 ןועמש ןעמָאנ םענדָאמ ןטימ ןַאמ רעטלַא ןַא טניואוועג טָאה טרָאד .הניע ןוֿפ זיוה

 ,קיצערק ןעוועג זיא רע לַײװ טשינ ןֿפורעג ױזַא ךיז טָאה רע .רעקיצערק רעד

 רָאנ -- ,ֿבושי ַא ןיא ןטלַאהֿפיא ךיז טנָאקעג טשינ רע טלָאװ לַאֿפ ַאזַא ןיא ---
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 זיא סע .לַאֿפּפָאןשטנעמ ךיז םורַא ןעלמַאז וצ עֿבט ַא טַאהעג טָאה רע לַײװ
 "עננַײרַא טשינ םיא לָאז ןועמש רעטלַא רעד זַא ,קירעדינ וצ ןעוועג טשינ רענייק

 ןַײז םיא טימ ןלייט טשינ ןוא רעדורב ַא רַאֿפ ןענעקרענָא טשינ ,זיוה ןַײז ןיא ןעמ

 רעגעלעג ןייא ףיוא םיערוצמ טימ ןעמַאזוצ ןגיל טגעלֿפ רע .טעב ןַײז וליֿפַא ,שיט
 ןשטנעמ עטלױוֿפרַאֿפ ןוא עקנַארק טימ טיורב ןַײז ןעקנוט וצ ןסואימ טשינ ךיז ןוא

 זיא .דרע יד -- ,טעב ןייא ןלייט ןעמַאזוצ עלַא ןלעוװ רימ, --- .לסיש ןייא ןוֿפ

 םיא ןבָאה ערעדנַא .ןגָאז רע טגעלֿפ --- ,"ןצעמע ןוֿפ ןסואימ ךיז ךיא לָאז סָאװרַאֿפ

 "עונצ; טָאטשנַא רָאנ ,רעמורֿפ רעד ןועמש ,עונצ רעד ןועמש ןֿפורעג רַאֿפרעד

 ךיז טָאה ערוצמ ןועמש םעד טָא ַײב ."עורצ; ףיוא טרָאװ סָאד טזַײרגרַאֿפ יז ןבָאה

 ,ןטלַאהעגֿפױא לילג ןוֿפ יבר רעד סע

 ,עמערָא סעּפוק ןֿפָארטעגנָא עקַאט רימ ןבָאה ערוצמ םעד ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא

 ,טײקמערָא וצ םילשורי ןיא ןעוועג טניואוועג ךָאד ןענַײז רימ .ןשטנעמ עקנַארק

 ןוֿפ ןקעב רעד יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןעזעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה סעכלעזַא רָאנ

 ןיא טלַאה רע סָאװ ,סעטָאלב ענַײז ןגיּפשעגסיוא טָאה ,ןורדק לָאט רעד ,טײקמערָא

 ןענַײז סע .ערוצמ ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא ,רעהַא טקישעגסױרַא ייז טָאה ןוא ,ךיז

 סָאװ ,ןשטנעמ ,םירֿבא עטלױֿפרַאֿפ טימ ןשטנעמ ,ןשטנעמ-בלַאה ייז ןשיווצ ןעוועג

 ערעייז וליֿפַא ,ייז וצ טרעהעג טָאה טשינרָאג סָאװ ,טַאהעג רעמ טשינרָאג ןבָאה

 ,ןטײהקנַארק ערעייז וצ רָאנ ,ייז וצ טרעהעג רעמ טשינ ןבָאה םיֿפוג

 עכלעוו ,סעקילַאק ,טַײלעמערָא סעּפורג ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה געוו ןֿפױא ןיוש

 טנעלעג ,עקידנעקניה ןוֿפ טריֿפעג ,עדנילב :ערעדנַא סָאד סנייא טציטשעג ןבָאה

 ןבָאה ָאד .גרַאב ןֿפױא ןעגנַאגעג סעיסעצָארּפ עצנַאג ןענַײז ,ןרעדנַא ןֿפױא סנייא

 -יוט ןטכַײֿפ ,ןקידנעייגעצ םעד ןיא ,סעּפוק ןיא םורַא קידנציז ,ןֿפָארטעג ייז רימ

 סָאװ ,דײרֿפ יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ .ףיוה םעד טקעדַאב טָאה סָאװ ,רירֿפעג

 ןֿפורסױא יד .טנעה עטקערטשעגסיוא יד ,רעמינּפ ערעייז ףיוא טליּפשעג טָאה

 ןַײז ןיא ןיבר םעד ןעמוקנָא ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאװעג זיא סָאװ ,ףאלעג סָאד

 ,םיא םורַא טקירדעג ךיז עלַא ןבָאה ייז .םידימלּת ענַײז ןוֿפ טײלגַאב ,דיילק ןסַײװ

 ,ןעמַאזוצ ױזַא ןוא ,ךיז םורַא טקירדעגוצ ,טנעה ענַײז טימ טרירַאב ייז טָאה רע

 ,םעניילק ַא ןיא טכַארבעגנַײרַא עלַא ייז רע טָאה ,ליונק ןייא ןיא יוװ ןטָאנקעגנַײא

 .ןרָאװעג טליֿפעגרעביא רדח סָאד זיא דלַאב .ערוצמ םעד ןועמש ןוֿפ רדח ןקירעדינ

 טמױשעגרעבירַא ןוא ,סוּכ ַא ןוֿפ ןַײוװ יוו ןסָאגעגסיױוא ךיז טָאה טײקמערָא יד

 ןעוועג זיא סע .טניוו ַא ןזָאלב ןביוהעגנָא טציא טָאה ףיוה ןיא ,סױרַא ףיוה ןֿפױא

 טרעטיצעג טשינ טָאה יז ןוֿפ רענייק רָאנ ,טכַאנרַאֿפ-רעטניװ םעד ןיא טלַאק גונעג

 -עגסיוא ןַײז ןקעדרַאֿפ טוואורּפעג טשינ וליֿפַא טָאה ייז ןוֿפ רענייק ,טלעק ןוֿפ

 יז םערָאװ .םיא ףיוא ןעגנָאהעגכָאנ ןענַײז סָאװ ,סעטַאמש יד טימ בַײל טזיילב

 ןעגנַאגעגֿפױא זיא סָאװ ,טכיל קינייװעניא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג טמערַאװעגנָא עלַא ןענַײז

 .ןַאמ םעד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעוו ,ייז ןיא

 ,תואלֿפנ ןוא םיסנ יד ןוֿפ םילשורי ןיא טרעהעג טָאהעג ןיוש ךָאד ןבָאה רימ

 ןזיולב ןטימ עקנַארק טלייהעג טָאה רע יװ :לילג ןיא ןָאטעג טָאה ןַאמ רעד סָאװ

 ןוֿפ לעֿפַאב ַא טימ ןבױהעגֿפױא תומל הטונ ַא טָאה רע יוװ ;טנַאה רעד ןוֿפ רירנָא

 תוחור ןבירטעגסױרַא ןוא עקירעגנוה רעטרעדנוה טזַײּפשעג טָאה רע יו ;ליומ ןַײז

 סיורג ַא ןוֿפ תודע ןַײז ןלעװ רימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענַײז רימ .ענעסעזַאב ןוֿפ
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 -- ,טרָאװ ןייא טימ .ןכַאמ טנוזעג עקנַארק עלַא רע טעװ דלַאב טָא זַא ,רעדנואוו
 ןוא טיורב טימ ברעק למיה ןוֿפ ןֿפושיּכּפָארַא רע טעוװ -- ,טביולגעג רימ ןבָאה
 יד יוװ יױזַא .ןזיװַאב טשינ טציא רע טָאה ךַאז ןייק רעבָא .ןקיטעזנָא ןעמעלַא טעוו
 ,ףליה עשיזיֿפ ןייק םיא ןוֿפ טרַאװרעד ןעוועג טשיגרָאג ךיוא ןטלָאװ טַײלעמערָא
 -עג זיא רע ןעוו ,ןרָאװעג טליטשעגנַײא עלַא ייז ןענַײז ,סרעדנַא ץנַאג סעּפע רָאנ
 .,ייז ןשיווצ ןעמוק

 ץנַאג לוק ןַײז זיא לָאמ סָאד ןוא .עמיטש ןַײז טרעהרעד ךיו טָאה דלַאב
 -שדקמ:תיב ןיא ןרעה וצ ןעוועג טניואועג סע ןיב ךיא יװ ,ןעוועג שרעדנַא
 רעדָא עטנרעלעג יד טֿפָארטשעג טָאה רע ןעוו ,קרַאמ ןטיירב ןיא רעדָא ףיוה
 יװ סיז ןעוועג לוק ןַײז זיא לָאמ סָאד .םינהּכ יד ןוא עכַײר יד ןגעק טדערעג

 "מורַא רע טָאה ,ןעגנוזעג ןוגינ ןֿפיט:קירעױרט ַא טימ טלָאװ רע יוװ ,קיזומ
 טימ טָאה רעכלעװ ,ןדנילב ןטלַא ןַא ןשטנעמ עמערָא עטסטגעָאנ יד ןעמונעג
 טענעגָאלשעג ַא ;טזָאלעגּפָא טשינ סע ןוא דיילק ןַײז ןיא טּפַאכעגנָא ךיז רעגניֿפ יד
 טּפעלקעג ןבָאװ עכלעוו ,סעטַאמש ענַײז ןוֿפ טקוקעגסיױרַא ןכָאה טָאװ ,תוּכמ טימ
 .תערצ טימ ןעוועג ןגָאלשעג טלָאװ רע יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ,יוזַא בַײל ןַײז וצ
 דרָאב ןַײז טימ טרירַאב טָאה רע .טסורב ןַײז וצ טקירדעג םיא טָאה יבר רעד
 ןטסיירט וצ ייז ןבױהעגנָא רע טָאה ,ךיז קידנעלקַאש ןוא ,ּפָאק ןטעקַאנ טמענעי

 טצװ ריא ןוא טכוז ,ןרעו ןבעגעג ךַײא טעוװו סע ןוא טעב .ךַײא גָאז ךיא ---
 ,רעכעלטיא םערָאװ .ןרעװ טכַאמעגֿפױא ךַײא טעװ סע ןוא ןָא טּפָאלק ;ןעניֿפעג
 טעװ ,ןָא טּפַאלק סָאװ ,םעד ;טניֿפעג ,טכוז סָאװ ,רעד ;טגירק רעד ,טעב סָאװ
 ,טיורב םיא ַײב ןטפב טעװ ןוז ןַײז ןעוו ,ךַײא ןשיווצ ןוֿפ רעוו .ןרעוו טכַאמעגֿפױא
 םיא רע טעוװ ,שיֿפ םיא ַײב ןטעב טעװ רע ןעוו ?ןיטש ַא ןבעג םיא רע טעװ
 ?גנַאלש ַא ןבעג

 טעז סָאװ .רעוו ָאד זיא ?ןייועג רעזדנוא טרעה סָאװ ,רעוװו ָאד עקַאט זיא ---
 ערעזדנוא ןעייגרעד ןרעיוא ענַײז וצ סָאװ ,רעוו ָאד זיא ?םירוטי ערעזדנוא וצ
 "ַאב סעטַאמש ןיא .ןַאמ רעדנילב רעטלַא ןַא ןֿפורעג טָאה -- !יבר !יבר ?ןצכערק
 ןַײז טנעה יד טימ קידנּפַאט ,ןכָארקעגוצ רע זיא ,רעטעקַאנ-בלַאה ַא ,טדיילק
 .םיא וצ געוו

 .ןרעוו טרעהעג טסעוװ וד ןוא ביולג ,ןוז ןַײמ ,ָאי ---

 רעד זיא סָאװ ,יבר ,זדנוא ןרעל ?ןַײּפ רעד ,םירוסי יד רעבָא סָאװרַאֿפ ---
 ןַא טגערֿפעג טָאה -- ?ןשטנעמ יד ףיוא טקיש טָאג סָאװ ,םירוסי יד ןוֿפ טעט
 ןוא ,רָאה ןייא ןָא ,ןזַײא סיוא ןסָאגעג יװ ןעוועג זיא םינּפ ןַײז טָאװ ,ןַאמ רעדנַא
 .ןעוועג טנערברַאֿפ טלָאװ טיוה ןַײז רעטנוא שיײלֿפ סָאד יװ ,ץרַאװש

 רעד זיא סָאד --- םירוסי .עביל ןוֿפ לַאװק רעד זיא סָאד ,ןוז ןַײמ ,םירוסי ----
 ןעגנערב םירוסי םערָאװ .ןָאטעג טָאה למיה ןיא רעטָאֿפ רעד סָאװ ,דסח רעסיורג
 זַא ,טניימ ,טשינ טדַײל סָאװ ,רעד .ץרַאה קינעטרעטנוא ןַא ןבָאה וצ ןשטנעמ םעד
 טעז רע .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ןייטש-ןזדלעֿפ ַא ףיוא טייטש רע
 ענַײז ןיא רָאנ טשינ םענייק ןיא טביולג רע ,ןילַא ךיז רָאנ ,רֿבח ןַײז טשינ
 ,הוואג :םערעוו םיא ןיא ןעלמיוו סע סָאװ ,ּפמוז ַא טרעוו ץרַאה ןַײז .תוחוּכ ענעגייא
 ,ןעמונעגוצ סיֿפ ענַײז ןוֿפ טרעוו לקנעב-סוֿפ סָאד ןעוו ןוא .עבילנגייא ,תונשקע
 ,םעד רעבָא ,ןַײרַא היתחת לואש ןיא ץרַאה ןַײז ןיא םערעוו יז טימ רע טקניז
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 םירוסי יד .עביל ןַײז טימ רע טקנעשַאב ,םירוסי טימ טקנעשַאב טָאג סָאװ
 רע .למיה ןיא רעטָאֿפ םעד ןיא ןדנובעג זדנוא ןטלַאה סָאװ ,קירטש יד ןענַײז
 .למיה ןיא ןַײז סיורג טלָאז ריא ידּכ ,ךַײא טקירדַאב

 יד רעביא ןטלַאהעג ייז טלָאװ רע יװ ,טנעה ענַײז ןבױהעגֿפױא טָאה יבר רעד
 רעטייא ןוֿפ ךַײט ַא יו ןסָאגעגסיױא ןגעלעג ןענַײז עכלעוו ,ענעגָאלשעג יד ןוֿפ ּפעק
 ;ןֿפורעגסיױא ייז וצ טָאה רע ןוא ,סיֿפ ענַײז וצ סרעטָאלב ןוא

 ףיוא דניז ערעַײא רַאֿפ ּפָא טמוק ריא סָאװ ,ענעגָאלשעג ,ךַײא זיא ליואוו --

 רעטייווצ רעד ףיוא לייט רעַײא ןַײז רַאֿפרעד רעבָא טעװ קיטכיל יוװ .טלעוו ר ע ד
 רכׂש לסיב רעייז ּפָא ןעמענ סָאװ ,עכַײר יד וצ זיא גָאלק ַא .ןבעל ןקיביײא ןיא ,טלעוו
 !טלעוו רעטייווצ רעד ףיוא לייט רעייז ןַײז טעוו סע רעטצניֿפ יו .טלעוו ר ע ד ףיוא
 טָאה סָאװ ,ןַאמ רעכַײר ַא טלמונַא ןעוועג זיא סע ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ

 -עג תוחמש גָאט ןדעי טָאה ןוא טנװַײל םענַײֿפ ןיא ןוא רוּפרוּפ ןיא טדיילקעג ךיז
 ןגעלעג רע זיא ,רזעילא ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןַאמערָא ןַא ןעוועג זיא סע ןוא .טכַאמ
 טלָאװעג טָאה רע ןוא .סרעטָאלב טימ טקעדַאב לוֿפ ,זיוה סנכַײר ןוֿפ רעיוט םַײב
 םעד ןוֿפ רעטנורַא ןלַאֿפ סָאװ ,ךעלעקשירק יד טימ יו רעמ טשינ ןקיטעז ךיז
 ןבָאה ןוא ןעמוקעג ןענַײז ןַאמ ןכַײר ןוֿפ טניה יד רָאנ רעבָא ,שיט סנַאמ ןכַײר
 ,ןברָאטשעג זיא ןַאמערָא רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .סרעטָאלב ענַײז טקעלַאב
 רעכַײר רעד .ןַײרַא סיוש סוניֿבַא םהרֿבַא ןיא ןגָארטעג םיכאלמ יד םיא ןבָאה ױזַא
 טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ןבָארגַאב םיא טָאה ןעמ ןוא ןברָאטשעג ךיוא זיא
 ןוא ןגיוא ענַײז ןבױהעגֿפױא רע טָאה ,םירוסי ענַײז ןיא ,םונהיג ןיא ןענוֿפעג ךיז
 ןגירשעג רע טָאה .סיוש ןַײז ןיא ןרזעילא ןוא סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעמהרֿבַא ןעזעג
 רע ,ןרזעילא קיש .רימ רעביא ךיז םערַאברעד ,םהרֿבא רעטָאֿפ ןַײמ, :טגָאזעג ןוא
 טימרעד לָאז רע ןוא ,רעסַאװ ןיא רעגניֿפ ןַײז ןוֿפ ץיּפש םעד ןעקנוטנַײא לָאז
 רעבָא ."םַאלֿפ ןקיזָאד םעד ןיא טדנעלרַאֿפ רע ךיא םערָאװ ,ןליק גנוצ ןַײמ
 ןַײד ַײב ןעמונעגּפָא סטוג ןַײד טסָאה וד .ןוז ןַײמ קנעדעג, :טגָאזעג טָאה םהרֿבַא
 ןוא ,טסיירטעג רע טרעװ טציא .סטכעלש ןַײז ןעמונעגּפָא טָאה רזעילא ןוא ,ןבעל
 ,ךַײא ןוא זדנוא ןשיווצ טצעזעג לָאט רעֿפיט ַא זיא ,םעד ץוחַא .םירוסי טסָאה וד
 ןעניֿפעג סָאװ ,יד ןוא ;טשינ ןענָאק ,ןיײגרעבירַא ךַײא וצ ןענַאד ןוֿפ ןליוו סָאװ ,יד
 רעכַײר רעד טָאה ."ןעמוקרעבירַא טשינ זדנוא וצ ןענָאק טַײז רענעי ףיוא ךיז
 ףניֿפ בָאה ךיא םערָאװ ,זיוה סרעטָאֿפ ןַײמ וצ ןרזעילא קיש ,ױזַא ביוא, :טגָאזעג
 ןיא ןלַאֿפנַײרַא טשינ ךיוא ןלָאז ייז זַא ,ןָאט ןסיוואוצ ייז רע לָאז ןוא ,רעדירב

 יד ןוא השמ-תרוּת ןבָאה יז, :טרעֿפטנעעגּפָא םהרֿבַא טָאה ."טרָא ןקירעיורט םעד
 םיאיֿבנ יד וצ ןוא ןהשמ וצ טשינ ןבָאה ייז זַא .ןרעהוצ ךיז ייז וצ ייז ןלָאז ,םיאיֿבנ
 ןענַאטשעגֿפױא זיא סָאװ ,םענייא ןיא ןביולג טשינ ךיוא ייז ןלעװ .טרעהעגוצ ךיז
 ."טיוט ןוֿפ

 טשימעצ סע ןענַײז ייז יװ ,טַײל יד ןוֿפ רעמינּפ יד ןעז טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ
 ןיא טלדנַאװרַאֿפ טציא ךיז ייז ןבָאה דייר ענַײז ןוֿפ ףושיּכ םעד רעטנוא .ןעוועג
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .ןגיוא ערעייז ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא טכיל ַא .ןצנירּפ
 -סיוא ךיז ןבָאה עמורק יד ,ןרָאװעג ץנַאג ןענַײז רעדילג ענעכָארבעצ ערעייז זַא
 -ינּפ ערעייז ןטכיולעג ןבָאה ױזַא --- ,ןעז ןביוהעגנָא ןבָאה עדנילב יד ,טכַײלגעג

 טשינ ןענַײז ייז זַא ,ןרָאװעג טסואווַאב לָאמ ַא טימ ןטלָאװ ןשטנעמ יד יוװ .רעמ
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 טשינ טימרעד ךיז ןָאק תורישע ןייק סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןגָאמרַאֿפ ייז רָאנ ,םערָא
 ,ףושיּכ םעד רעטנוא ךעלקילג ןוא ןרָאװעג ךעלײרֿפ יז ןענַײז ,ןכַײלגרָאֿפ

 סוניֿבַא םהרֿבַא ןיא ןצעז למיה ןוֿפ ךאלמ רעד טעװ ךימ ךיוא ,יבר ,יבר --
 "עג זיא סָאװ ,עקילַאק םעניילק ַא ןוֿפ םיטש ַא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ? סיוש
 ,בוטש רעד ןוֿפ ןסיורד ןיא ןענַאטש

 ?טָאג ַײב דניק ןייק טשינ ןעד וטסיב ?ןוז ןַיײמ ,טשינ ןעד סָאװרַאֿפ ---
 ןףענרעל טשינ ןעק ךיא ,םיֿבוט-םיׂשעמ ןייק ,תווצמ ןייק טשינ בָאה ךיא --

 !טשינרָאג ןיב ךיא

 ךרוד געוו ןַײז ךיז טרַאשעגכרודַא טָאה ,טזָאלעגרעביא ןעמעלַא טָאה יבר רעד
 עקילַאק רעניילק ַא ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,וצ ריט רעד וצ טַײלעמערָא תונחמ יד
 -ַאװ ןסיורג ַא טימ רעבָא רַאֿפרעד ,ףוג םעניילק ַא טימ ,סיֿפ עטמירקעג ףיוא
 ,ּפָאק ןקידרעס

 רענעי ףיוא ןַײז אנקמ ךיד ןלעװ סע .עטסכַײר יד ןוֿפ רעכַײר טסיב וד --
 ,ןבָאה יד טשינ םערָאװ ,הֹרוּת טימ רעכַײב עלוֿפ טימ םורַא ןעייג סָאװ .יד טלעוו
 -רַאֿפ יד .טשינרָאג ןבָאה ייז זַא ,ןביולג סָאװ ,יד רָאנ ,ןבָאה ייז זַא ,ןעניימ סָאװ
 .ענענוֿפעג יד ןענַײז ענעריול

 ,סנטַײװ רעד ןוֿפ טקירדעג ךיז טָאה ןוא םיא וצ ןעמוקעגוצ זיא ױרֿפ ַא ןוא
 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעיילש ריא רעטנוא ןוֿפ ןוא ,ךיז ןרעטנענרעד וצ טגַאװעג טשינ
 ;טגערֿפעג יז טָאה םינּפ ריא טקעדַאב

 ?סיוש סמהרֿבַא ןיא ןצעזנַײרַא ךאלמ ַא טעװ ךימ ךיוא ןוא --
 ,רעטכָאט ןַײמ ,ךיד ךיוא ---
 ,טנייוועצ ךיז טָאה ױרֿפ יד
 .טגָאזעג יז טָאה -- ,שטנעמ רעקידניז ַא ןיב ךיא --
 :טרעֿפטנעעגּפָא ריא טָאה יבר רעד ןוא
 .קידניז טסיב וד זַא ,טסייוו וד סָאװ ,רעטכָאט ןַײמ ,ריד זיא ליואוו --
 ;יײז וצ טדערעג טָאה ןוא םיטש ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה יבר רעד ןוא
 -עצ ריא ,ךַײא ליואוו ."בל ירבשנל 'ה בורק. :טגָאזעג טָאה ךלמה דוד --

 ריא .ימ רעַײא רַאֿפ רכׂש ַא ָאד זיא סע .ךַײא ןשיווצ זיא טָאג ,רעצרעה ענעכָארב
 ייב ריא טנעז טלייװעגסיוא .סָאמ רעלוֿפ רעד טימ ףָארטש רעַײא ןעמונעגּפָא טָאה
 זיא סיז .ךַײא ףיוא טקישעג טָאה רע סָאװ ,םירוסי יד טימ םיא ןוֿפ טנכייצעג ,טָאג
 רַאֿפ טיירגעג ןַײז טעו שיט רעד ןוא ,טעברַא-גָאט טוט ריא םערָאװ ,טסַאל רעַײא
 .ןעמוקמייהַא תיבה-לעב םוצ טגוװָא ןיא טעוו ריא ןעוו ,ךַײא

 טײלגַאב ,יבר רעד טָאה ,ןייגוצרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה גָאט רעד זַא ,רעטעּפש
 זיא רע םערָאװ ,ערוצמ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה סָאד טזָאלרַאֿפ ,עטנעָאנ ענַײז ןוֿפ
 ,ןעוועג זיא סע .ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,הדוֿבע רעד ןוֿפ טעשטומעגסיוא רעייז ןעוועג
 -בַאלש זיא םינּפ ןַײז .ןבעגסױרַא ךיז ןוֿפ תויח סָאד הדוֿבע ןַײז טימ טלָאװ רע יו
 ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג םיא ןוֿפ טלָאװ טולב ןּפָארט רעדעי יוװ ,ןעוועג ךיילב"קיר
 רעביא ןלַאֿפעג ןענַײז ןעלּפעל יד ןוא ןרָאװעג רעניד ןענַײז ןּפיל ענַײז ;דייר ענַײז
 -עגמײהַא םלוע םעד טָאה ,הנוי-רב ןועמש ,שמשמ ןוא דימלּת ןַײז ,ןגיוא ענַײז
 ערעייז ןיא .םיא ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז םלוע רעד טָאה טייקירעוש טימ .טקיש
 טשינ ,ערוּכיש ןוא ,רעטרעוו ענַײז ןוֿפ גנַאזעג סָאד ןעגנולקעג ךָאנ טָאה ןרעיוא
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 -רַאֿפ ייז ןבָאה ,רעצרעה ערעייז טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ,דײרֿפ ןוֿפ רָאנ ,ןַײװ ןוֿפ

 ,ןַײרַא טָאטש ןיא קירוצ ןעגנַאגעג ןענַײז ןוא טרָא סָאד טזָאל

 ןעוועג ןיוש זיא טכַאנ יד וליֿפַא ןעוו .ןבילבעגרעביא ןענַײז ךיא ןוא סוֿפור

 ,ןענרעל ןוא ןעז טלָאװעג ןבָאה רימ .ָאד ןבילבעגרעביא ךָאד רימ ןענַײז ,ןלַאֿפעגוצ

 רָאֿפ טייג סכעלרעדנואוו ןוא סיורג סעּפע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענַײז רימ םערָאװ

 .ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ

 ,רעקיצערק רעד ןועמש טניואוועג טָאה סע ואוו ,הניע-תיב טימ תונכש ןיא |

 ןוא םירמ ןוֿפ זיוה סָאד ןענַאטשעג זיא טרָאד .םירמ-רֿפּכ רעד ןענוֿפעג ךיז טָאה

 -לּת יד ,ֿבקעי ןוא ןנחוי ,הנוי-רב ןועמש ןבָאה ,ןרָאװעג טכַאנ זיא סע זַא .אתרמ

 םיא טָאה ןועמש .ןיבר רעייז ןיהַא ןעמונעג ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םידימ

 ןייג טנָאקעג םיוק טָאה יבר רעד םערָאװ -- ,סמערָא ענַײז ףיוא ןגָארטעג טעמּכ

 ןוֿפ בוטש רעד ןיא םיא טכַארבעגנַײרַא ןוא --- ,הדוֿבע רעד ךָאנ טײקכַאוװש רַאֿפ

 ןענַײז עכלעוו ,טַײלעמערָא לייט ַא ןעגנַאגעגטימ ךיוא ןענַײז סע .אּתרמ ןוא םירמ

 "וצ ןעוועג ןיוש זיא ןעמירמ ןוא ןאּתרמ ַײב בוטש יד .ןקיטכענ ןבילבעגרעביא

 טלעטשעגנָא ךעלקנעב עקירעדינ ןוא ,טיירגעג ןענַאטשעג זיא שיט ַא .טמַארעג

 טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענַײז רעבַײװ יד טימ אּתרִמ .טנוװָא ןוֿפ הדועס רעד רַאֿפ

 ,ןסיורד טלעק רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןבָאה ייז סָאװ ,ןסע-טנוװָא סָאד ןטײרברָאֿפ

 סאגורמ .ןוויוא-ךָאק םענרענייטש םעד ףיוא ,זיוה ןרַאֿפ ףיוה ןיא טכירעגוצ טַאהעג

 ,ןּפמָאל-לייא יד ןדניצנָא טימ בוטש ןיא ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא ,םירמ רעטסעווש

 ןבָאה םידימלּת יד ןעוו ןוא .ןיבר ןרַאֿפ שיט םעד ןטײרברַָאֿפ ןוא ןצוּפַאב טימ

 ןוֿפ טַײז רעד ַײב טלעטשעג ךיז יז טָאה ,שיט םַײב ןיבר רעייז טצעזעגקעווַא

 ןענידַאב וצ םיא -- ,טַײז רעטייווצ רעד ַײב ,רעדורב ריא ,רזעילא ןוא ןיבר

 -כער ןַײז וצ ןעייטש סע יװ ,שיט םענעטכױלַאב םעד ןעזעג בָאה ךיא תעשב ||

 רימ זיא .םיא ןענידַאב ןוא רזעילא ןוא םירמ טַײז רעקניל ןַײז וצ ןוא רעט

 עז ךיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .קנַאדעג ןַײמ ןיא טכיל סיורג ַא ןעמוקעגֿפױא

 ,רעדורב םעד ןוא ,דניז ןוֿפ טעװעטַארעג טָאה רע סָאװ ,רעטסעוװש יד רָאנ טשינ

 עז ךיא רָאנ ,טיוט ןוֿפ טקעװעגֿפױא םיא טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ סָאװ

 .רעמ ליֿפ

 ױזַא ןעוועג טשינ םירמ ןוֿפ םינּפ סָאד זיא ןּפמָאל-לייא יד ןוֿפ טכיל םעד ןיא

 ךיז טָאה סע יװ ,ןשָאלעגסיױא ױזַא טשינ ןגיוא עריא ןוא ןּפמורשעגנַײַא ןוא טלַא

 ףיוה ןיא ּפָאק ריא ןוֿפ רעיילש םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה יז תעשב ,טכַאדעגסיוא

 רעד ןוֿפ םולש םעד ןיא ,ןּפמָאל-לייא יד ןוֿפ טכיל םעד ןיא ,טציא .שדקמהיתיב ןוֿפ

 טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,טסנרע ןקיליײה םעד ןיא ןוא טייקליטש רעד ןיא ,בוטש

 ,םינּפ סמירמ זיא ,ןיבר רעייז טצעזעגקעווַא ןבָאה ייז ןכלעוו ַײב ,שיט םעד םורָא

 ַא ןוֿפ םינּפ סָאד יװ ,טרעטַײלעגסיױא ןעוועג ,ןיבר ןבעל ןענַאטשעג זיא יז יו

 -עג ךָאנ ריא ןענַײז ןרערט יד :ןרָאװעג טסיירטעג זיא ןוא טנייוועג טָאה סָאװ ,דניק

 ןוֿפ רָאנ ,רעצ ןוֿפ ןרערט ןייק ןעוועג טשינ רעבָא ןענַײז סע ,ןגיוא יד ןיא ןעגנָאה

 ןַײש ןטקיטסַײגרַאֿפ שילרעטסיוא ןַא טימ ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא עריא .דיײרֿפ

 טליֿפעגסיױא ךיז ןבָאה סע .םינּפ ןקיטיוה-לקנוט ריא רעביא טכיל ַא ןֿפרָאװעג ןוא

 ןוא ,ןגיוא עריא םורַא ןבָארגעג ןבָאה עביל ןוא רעצ ,הטרח סָאװ ,רעבירג עלַא יד

 ןקידנלעווק-ךעלטנגוי םעד טקעװעגֿפױא קירוצ טָאה ןגיוא עריא ןוֿפ טכיל סָאד
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 רעשלדיימ-גנוי ַא טימ ןקַאב עריא ןגױצַאב ןוא טיוה ריא ןוֿפ רילָאק-ןווילָא

 ַא .רָאה עריא ןוֿפ רעַײֿפ עצרַאװש סָאד טָאה טנַײשעגֿפױא ילנסֿפױא .טײקשירֿפ

 ןוֿפ ןרָאװעג טזיילעגסיוא טלָאװ יז יו ,ריא רעביא ןעמוקעג זיא גנואײרֿפַאב

 יז .רעדילג עריא ןוֿפ טייקידוועגייב יד ןבעגעגקירוצ ריא ןוא ,ןקערש עכעלטסגנַא

 עטרעטַײלעג ריא רעבָא ,לָאמַא ןוֿפ ַאנעלַאדגַאמ םירמ יד ןעוועג רעדיוו זיא

 ,גיוא ןדעי ןיא ןעגנורדעג ,גנַאזעג רעלעדייא ,רעליטש יוװ ,טָאה טציא טייקנייש

 -קילג ןוא עטסרעטיול יד ץרַאה ןכעלשטנעמ ןיא טקעוװועג ,ןעזעג יז טָאה סָאװ

 יז סָאװ ,טשרָאד םעד ,ורמוא יד טשינ ןיהַא ןגָארטעגרעבירַא ,ןליֿפעג עטסכעל

 רָאנ ;עטבילעג עריא ןוֿפ רעצרעה יד ןיא ןגיוא עריא טימ ןדנוצעג לָאמַא טָאה

 ריא ןוֿפ ,בַײל טרעטַײלעג ריא ןוֿפ טמָארטשעג טציא טָאה החונמ עקידנעגניז ַא

 ןבָאה סָאװ ,יד עלַא דײרֿפ טימ טקעטשעגנָא ןוא ,ןָאזרעּפ רעטזיילרעד רעצנַאג

 .ןעזעג יז

 טציא טייטש ןיילַא יז רָאנ טשינ זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה לָאמ ַא טימ

 ןעלכיימש ַאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ קילב ןטרעטַײלעג םעד ךרוד רָאנ ,ןיבר ןרַאֿפ

 -ַאב טָאה רע סָאװ ,יד עלַא ,דניז ןוֿפ טזיילעגסיוא טָאה רע סָאװ ,יד עלַא סױרַא

 ,למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ טכַארבעגקירוצ ייז ןוא ןטש ןוֿפ לגענ יד ןוֿפ טַײרֿפ

 .רזעילא רעדורב ריא טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד ןוא

 רעד סָאװ ,סנ םעד ןוֿפ טרעהעג טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ טע

 יז ןיא טעדוסעג ךיז לָאמטסנעד טָאה ןעמ .ןרזעילא טימ ןָאטעג טָאה לילג ןוֿפ יבר

 ןיא ןלַאֿפעגקעװַא זיא רע רעמ טשינ ,טיוט ןעוועג טשינ זיא רזעילא זַא ,ןרעיוא

 ךיז טָאה סע טניז ,ןַײז ןעוועג טשינ לָאז ךַאז יד יװ .טכַאמנָא-ףָאלש רעגנַאל ַא

 יז זַא ,טיוט ןעוועג זיא רזעילא זַא ,העידי יד םיא רעביא טײרּפשרַאֿפ טַאהעג

 ןגָארטעג ןיוש םיא טָאה ןעמ זַא ,טנייװַאב טַאהעג ןיוש םיא ןבָאה רעבַײװ-גָאלק

 ןעמ טָאה ,טקעװעגֿפױא םיתמה:תיחּת וצ םיא טָאה יבר רעד ןֹוא הרוֿבק רעד וצ

 טימ טשימעגסיוא ,ײשּפָא ןַא ,ןרזעילא םעד טָא רַאֿפ ןעמוקַאב ײשּפָא ןרעדנוזַאב

 ןעמוק וצ טָאהעג ארומ טָאה ןעמ !טיוט ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,שטנעמ ַא :המיא

 ,דשח ַא ןעוועג וליֿפַא זיא סע .ןרירוצנָא םיא ןיוש טדער רעוו ,טײקטנעָאנ ןַײז ןיא

 ןָא טריר ןעמ ןעוו ,זיא סָאד יו ,ןָא םיא טריר ןעמ ןעוו ,אמטמ ךיז זיא ןעמ זַא

 ,םיתמה-תיחמ ןטימ הׂשעמ יד םיא טימ ןֿפָארטעג טָאה סע טניז םערָאװ ,ןטיוט ַא

 יזַא עקַאט טָאה רע .תמ ןקידעבעל ַא םיא ןיא ןעז ןביוהעגנָא ןשטנעמ ןבָאה

 רָאנ ,העד ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ רע יוװ ,קורדנַײא םעד טכַאמעג ךיוא

 טָאה ןעמ זַא .שרעדנַא ןצעמע ןוֿפ העד רעד ןיא ןדנובעגנָא ןעוועג זיא העד ןַײז

 ,ןנמ-רב ַא יו ףוג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רזעילא ןטרַאדעגסיױא ,ןכיוה םעד ןעזעג

 ַאד, :טנָאזעג ןעמ טָאה ,ףיוח-שדקמ-תיב ןיא ןיבר ןַײז רעטניה טייטש רע יו

 ,"!ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,םלוג ןַײז טימ יבר רעד טייג

 ןַײז ןוֿפ טַײז רעטכער רעד ַײב ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,רעבָא טנוװָא םעד

 טימ ,ןיבר ןַײז ןעוועג שמשמ ןעגנוגעוַאב עמַאזגנַאל ענַײז טימ טָאה ןוא ,ןיבר

 םינּפ טכיילבעגסיוא ןַײז זיא --- ,ץלָאה סיוא טכַאמעג ןעוועג ןטלָאװ ייז יוװ ,טנעה

 עכלעוו ,ןגיוא ענרעבלעק ,עסיורג ענַײז .קילג ןוֿפ לכיימש ַא טימ ןעוועג ןסָאגַאב

 טבעלַאב ןענַײז ,רעכעלנגיוא עטעקַאנ ענַײז ןיא תונֿבל עלוֿפ יװ ןעגנָאהעג ןענַײז

 ,ןכעלמייהמוא רעייז טימ לָאמ שרעדנַא ןַא יוװ ןקָארשעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ןעוועג
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 יװ ןַײז רעייז רַאֿפ הליחמ קינעטרעטנוא ןטעבעג טשינ ןבָאה ייז .קילב ןטעקַאנ
 ענַײז ףיוא לכיימש רעד .ָאד ןענַײז ייז סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג ןענַײז ייז ,דימּת

 ,קידנעטש יו העדירסח ןוא שיטָאידיא ןעזעגסיוא טשינ טָאה ןּפיל עטמירקרַאֿפ
 -רעד טָאה סָאװ ,םכח ַא ןוֿפ לכיימש רעקידנסיװלַא רעד יװ ןעוועג זיא רע רָאנ
 טָאה סָאװ ,לכיימש רעד ;תומלש וצ ןעגנַאגרעד זיא ןוא תודוס עלַא טעוװעטנורג
 טָאה סָאװ ,לכיימש רעד ;ןעוועג רֿבוג םיא ןוא םינּפ-לא-םינּפ טוט םעד ןעזעג
 ןֿפוס עלַא ןוֿפ ףוס ןיא זַא ,הטלחה רעד וצ ןעמוקעג זיא ןוא תודוס עלַא טזיילעג
 ןוא עקנַארק עלַא ןוֿפ לכיימש רעד ןעוועג זיא סע .ןבעל עקיביײא סָאד טרַאװ

 ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,עטקירעדינרעד ןוא עטמעשרַאֿפ עלַא ןוֿפ ,ענעגָאלשעג

 ענעגייא ערעייז טימ היתחת-לואש יד ןעזעג ןבָאה ,םירֿבק ערעייז ןוֿפ דנַאר םַײב
 .ןבעל ןקיביײא םוצ ןרָאװעג טקעװעגֿפױא ןענַײז ןוא --- ןגיוא

 ןוא םידימלּת ענַײז ןשיווצ שיט םַײב ,אּתרמ ןוא םירמ ןוֿפ בוטש רעד ןיא ,ָאד
 ןעוועג טשינ סע זיא ,טסיירטעג ןוא טלייהעג טָאה רע סָאװ ,טַײל יד ןשיווצ ,עטנעָאנ
 -תיב ןיא ןעז וצ ןעוועג טניואוועג םיא ןענַײז רימ יוװ ,ץילב ןוא רענוד ןוֿפ יבר רעד
 -עג טָאה רע ןעוו ,קרעמ יד ףיוא רעדָא ,תסנּכ יּתב יד ןיא רעדָא ,ףיוה-שדקמ
 ןוא גירק ןוֿפ יבר רעד ןעוועג טשינ זיא רע .םימכח:-ידימלת יד ןגעק טמערוטש

 רעד ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,ןרעה וצ םיא ןעוועג טניואוועג ןענַײז רימ יו ,יירעקנַאצ
 טָאה רע יו םעד ךָאנ .החונמ ןוא םולש ןוֿפ יבר רעד ,הליחמ ןוא החילס ןוֿפ יבר
 טגנַאלרעד טָאה ןעמ סָאװ ,טיורב סָאד טשטנעבעג רע טָאה ,טנעה ענַײז ןשַאוועג
 ,למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא רַאֿפ טעבעג ןַײז טגָאזעג רעבירעד טָאה .םיא רַאֿפ
 טָאה ,ץלַאז ןיא טיורב סָאד ןעקנוטעג טָאה ,"איצומה, רעבירעד טכַאמעג טָאה
 טָאה רעטעּפש .עקימורַא יד ןשיווצ טלייטעצ ןוא ןכָארבעג סע טָאה ,ןעוועג םעוט
 בָאה ךיא !דייר ענַײז ןעוועג ןענַײז סע סיז יװ ןוא --- ,םלוע ןרַאֿפ טנשרדעג רע
 יבר ןַײמ סָאװ ,י:ברעד ָאטשינ ןענַײז םימכח-ידימלּת יד סָאװ ,טרעױדַאב רָאנ
 רימ ךיז טָאה סע .דייר יד וצ וצ טשינ ךיז טרעה ןוא ַײברעד ָאטשינ זיא ןומידקנ
 ללה ןטלַא ןוֿפ שיט םַײב ןציז וצ היכז יד טַאהעג ןעוועג טלָאװ ךיא יוװ ,טכַאדעג
 טרעהעגנָא ךיז ליֿפ ױזַא ריא ןגעוו בָאה ךיא סָאװ ,ערעל ןַײז וצ ןרעהוצ ךיז ןוא
 "עג טָאה רע :הליֿפּת רעביא טנשרדעג טָאה רע .ערעדנַא ןוֿפ ןוא ןיבר ןַײמ ןוֿפ
 -ָאק ריא ךרוד סָאװ ,רונש עקיצנַײא יד זיא הליֿפּת יד זַא ,םידימלּת ענַײז טגָאז
 ןגעו טדערעג רע טָאה ךָאנרעד .למיה ןיא רעטָאֿפ ןטימ ןטֿפעהַאב ךיז רימ ןענ
 ןוֿפ העד רעד רַאֿפ העד ןַײז לטֿבמ זיא סָאװ .ןשטנעמ םעד ןוֿפ טייקסיורג רעד
 ןרעוו קינייא ןלעוװ --- ,טגָאזעג ייז וצ רע טָאה --- ,ךַײא ןוֿפ ייווצ ןעוו :רֿבח ןַײז
 ןרעוװ ןָאטעג ייז רַאֿפ ,ןטעב ןלעװ ייז סָאװ ,ךַאז עדעי טעװ יױזַא ,דרע רעד ףיוא
 ױזַא ,ריד ןגעק טקידניז רעדורב ןַײד ןעוו ןוא ,למיה ןיא זיא סָאװ ,רעטָאֿפ ןוֿפ
 ןעוו ןוא .לחומ םיא ַײז ױזַא ,ןבָאה הטרח טעװ רע ןעוו ןוא ;ןָא םיא ףיוא ַײרש
 וצ גָאט ןיא לָאמ ןביז טעװ רע ןוא ,ןקידניז ריד ןגעק גָאט ןיא לָאמ ןביז טעװ רע
 ןַײז לחומ םיא וטסלָאז ױזַא -- ,"הטרח בָאה ךיא; ףגָאז טעװ ןוא ןעמוק ריד
 ןעניד סָאװ ,טכענק יװ ןַײז טשינ ןלָאז ייז זַא ,טגָאזעגנָא יז רע טָאה ךָאנרעד ---
 רע ןוא .ןיול ןדעי ןָא רַאה םוצ ןעניד סָאװ ,טכענק יוװ רָאנ ,ןיול רַאֿפ רָאה רעייז וצ
 ןעוו ןוא .טכענק ענַײז טימ רַאה ַא ןוֿפ לשמ ַא טלײצרַאֿפ םעד רעביא טָאה

 טגערֿפעג טָאה רע ןוא ,רעטרעוו ענַײז טרעהעג טָאה ,ןועמש ,דימלּת רעטבילַאב ןַײז
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 ? לָאמ ןביז .ןַײז לחומ אנוש ןַײז רע לָאז לָאמ לֿפיװ --- :אמיחרו אליחדב ןיבר םעד

 יבר רעד טָאה ךָאנרעד *!לָאמ קיצעביז ןוא ןביז, :טגָאזעג םיא יבר רעד טָאה --

 ןוא טייטש ריא ןעוו; :טגָאזעג ױזַא טָאה רע ןוא הליחמ ןוֿפ זחוּכ םעד ןגעוו טדערעג

 ןיא רעטָאֿפ רעד ןוא ,ןָאטעג סטכעלש ךַײא טָאה סָאװ ,ןדעי לחומ טַײז ױזַא ,טעב

 ןַײז לחומ טשינ טעװ ריא רעבָא ןעוו .ןרעלעֿפ ערעַײא ןַײז לחומ ךַײא טעװ למיה

 ,"ןַײז לחומ טשינ ךיוא ןרעלעֿפ ערעַײא למיה ןיא רעטָאֿפ רעַײא טעװ ױזַא

 ןעוועג ןיוש זיא .הגּפ תיב ףרָאד סָאד טזָאלרַאֿפ ןבָאה ךיא ןוא סוֿפור ןעוו

 ןוא סױרַא וחירי ןוֿפ לָאט ןוֿפ ןעמיװשוצסױרַא ןעמוקעג זיא טכַאנ יד .לקנוט

 ןעמַאלֿפ עטצעל יד ןיא ןטכיולעג ךָאנ טָאה עכלעוו ,םילשורי ןייק ןגיוצעג ךיז טָאה

 ,לודגה םי ןיא הדוהייירה יד רעטניה ןעגנַאגעגרעטנוא זיא סָאװ ,ןוז רעד ןוֿפ

 -סיוא ךיז ,ךַײט רעקידנטכַײל ַא יו טָאה סָאװ ,םילשורי ןייק טלייאעג ןבָאה רימ

 -תועינצ יד ןטכילעגסױרַא ןבָאה ךעלזַײה יד ןוֿפ .ןלָאט ןוא גרעב רעביא ןסָאגעג

 -עג תודע ןבָאה ייז .ךיז וצ ןדַאלעגנַײא ןוא ןּפמָאל-לייא יד ןוֿפ ךעלטכיל עקיד

 ןַײז טימ טציא טציז רע ןוא טעברַא גָאט ןַײז ןָאטעג טָאה לעוּפ רעד זַא ,טגָאז

 ןטנרעטשעגסיוא ,ןֿפיט םוצ טָאה הירומירה ןוֿפ .ןסעיטנוװָא םַײב טניזעגזיוה

 ןשיווצ גנוניואוו ןַײז טכַאמעג טרָאד טָאה טָאג סָאװ ,זיוה סָאד ןביוהעג ךיז למיה

 טלגנירעגמורַא ןבָאה רעטיה-ןרעיומ יד ןוֿפ רעטכיל עקידנרעמיש יד .ןשטנעמ

 ,סעדייבעג יד ןוֿפ ןציּפש עקידלקניֿפ-קידלָאג ,ענעלַאֿפרַאֿפ-טכַאנ ןיא ,עטסנרע יד

 -נרעמיש ןגָאלשעג טָאה טכיל עדַאקסַאק ַא .שדקמה-תיב ןוֿפ ןסַארעט ןוא ןרעיומ

 םולש רעד .למיה ןוֿפ טנַײ;שעג טָאה טָאג ןוֿפ דוֿצּכ רעד .ןעלמיה יד ןגעקטנַא קיד

 ,םילשורי רעביא טכַאנ רעד ןיא טורעג טָאה

12 
 סע .הניע-תיב םוצ ןעמוקעגסורַא טֿפָא רעיײז רעטניו םעד ךרוד ןיב ךיא

 זיא דרע יד .ןטלַאהעגנָא גנַאל ןבָאה סנגער יד .רעטניוו רעטכַײֿפ ַא ןעוועג זיא
 -עצ ןוא טרעמעג ךיז ןבָאה ךעלקַאטשניר .םָאװש ַא יו טקייוועגכרוד ןעוועג
 עכעלטע יד .ןעגנַאגעגכרודַא ריא ךרוד טלָאװ ןזַײארעקַא ןַא יו דרע יד טרעקַא
 .טעקַאנ ןעוועג ןענַײז ,ןגעוו יד ףיוא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעמײבנגַײֿפ
 ךיז ןוֿפ ןבעגוצסיױרַא רעטניוו םעד טוואורּפעג טַאהעג לָאמ עכעלטע ןיוש ןבָאה יז
 רָאנ ,ייז ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה טַאלב ַא רעדייא ךָאנ ןּפסָאנק ןוֿפ ךעלּפעק ענירג
 , | ,ןרָאװעג טקלעװרַאֿפ דלַאב ןענַײז ייז

 .טַײלעמערָא יד ןבילקעג ץלַא ךיז ןבָאה ערוצמה ןועמש ןוֿפ זיוה ןיא
 טרעיוהעג ןבָאה ייז .עגנַאל געט ןטלַאהעגֿפױא טרָאד ךיז טָאה ייז ןוֿפ לייט ַא

 .ןרעמַאק יד ןיא יורטש רעטלױוֿפרַאֿפ ףיוא ןגעלעג ןענַײז ,ףיוה ןוֿפ ןלַאטש יד םורַא
 ןיא רעדָא ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא ךעלצינ ןכַאמ ךיז טװאורּפעג ןבָאה ערעטניזעג יד
 -לייא ןַא ןוא סנירג ןוֿפ ןטרָאג ַא ,ףיוה ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ואוו ,םירמ-רֿפּכ
 ןבָאה ,רעצכעטַײרק ןוֿפ ןטייב יד ןיא טיורקדליװ סָאד טעטעיעג ןבָאה יז .לדלעוו
 -םעטַײרק ןסיוטשעג ןבָאה ערעדנַא .דרע יד ןבָארגעגֿפױא ,רעמייב יד טקיניירעג
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 יז ןוא -- ,ןלייא ןגירקוצסיורַא ףיוא ןעלשזרעמ ןיא רעטעלב-םימשב ןוא רעצ
 לָאמ טֿפָא ןֿפָארטעגנָא טרָאד בָאה ךיא ,ןֿפױקרַאֿפ וצ טָאטש ןיא ןגָארטעג ייז ןבָאה
 טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,םידימלּת סניבר םעד ןוֿפ םענייא ,ימלּת-רב ןדנילב םעד
 ןבילקעג ךיז ןבָאה עכלעוו .טַײלעמערָא עלַא יד ,םימשב יד ןטיירגוצוצ טַײל יד
 -עג טָאה סָאװ ,ץלַא ןוֿפ ןסָאנעג ןוא שיט ןייא ַײב ןסעגעג ןבָאה ,ןיבר םעד םורַא
 ,אתורֿבח רעד וצ טרעה

 עכעלטע ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה אּתרִמ ןוא םירמ רעטסעווש יד ַײב בוטש ןיא
 ןעוועג זיא ױרֿפ ןייא .לילג ןוֿפ ןיבר ןטימ ןעמוקעגטימ ןענַײז עכלעוו ,ןעױרֿפ
 -עג טָאה ןעמ ,ױרֿפ עכַײר ַא ןעוועג זיא יז .ֿבקעי ןוא ןנחוי ןוֿפ רעטומ יד ,הנשוש
 טזָאלרַאֿפ ןבָאה ןיז עריא סָאװ ,םעד ןגעק ןעוועג יז זיא ביױהנָא ןיא ןַא ,טגָאז
 ןבָאה ןוא ,תרנּכ םי ןֿפױא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןֿפיש-רעשיֿפ סרעטָאֿפ רעייז
 זַא ,םיא ַײב ןטעב ןיבר םוצ ןעמוקעג יז זיא רעטעּפש .ןיבר םעד טגלָאֿפעגכָאנ

 -תוכלמ ןיא טנַאה רעקניל ןַײז וצ ןוא רעטכער ןַײז וצ ןצעז ןיז ייווצ עריא לָאז רע
 טָאה יז .םיא ןבעל ןבילבעג ןיוש יז זיא ,ןיבר םעד ןעזעג טָאה יז ןעוו ןוא .םימש
 טלעג ריא ,םילשורי ןייק רעדניק יד ןעגנַאגעגכָאנ זיא ןוא ןֿפיש עריא טֿפױקרַאֿפ
 רעטסעווש יד טימ טניואוועג יז טָאה טציא .הּפוק רעד ןיא ןבעגעגנַײרַא יז טָאה
 יז טָאה דלַאב ,טײקשיטַאבעלַאב יד ןריֿפ ןֿפלָאהעג ייז טָאה יז .אּתרִמ ןוא םירמ
 סעצייל יד ןעמונעגנַײרַא טָאה ,ןיילַא טײקשיטַאבעלַאב עצנַאג יד ןריֿפ ןעמונעג
 ןאתרמ ןוא ןעמירמ ןוֿפ זיוה סָאד זיא ןעמוק ריא זיב םערָאװ ,ןַײרַא טנעה יד ןיא
 ןעמוקעגנַײרַא זיא ,טלָאװעג רָאנ טָאה סע רעו :רעדור ַא ןָא ףיש ַא יװ ןעוועג
 -טסַאילַאכ ןטלַאהעגֿפױא ןטרָאד ךיז ןבָאה סע ;ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה ןוא
 ,טַײלעמערָא יד טָאה הנשוש .זיוה סָאד ןגָארטעצ ןבָאה עכלעוו ,טַײלעמערָא סער
 קידנעטש יז טָאה ןעמ .ןטעברַא טזָאלעג ,ןיבר םעד ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז עכלעוו
 טליהעגנַײא ,דיילק ןלָאװ ךעלקיד ַא ןיא ןָאטעגנָא ,בוטש ןיא ןלעֿפַאב ןבעג ןעזעג
 טניואוועג טשינ זיא יז םערָאװ) ןלַאדנַאס ןוא ןקָאז-ץליֿפ ןיא ,ךוט-ץליֿפ ַא ןיא
 'עגרעביא טָאה יז ןכלעוו ,םילשורי ןיא רעטניוו ןטכַײֿפ ,ןעיור םעד וצ ןעוועג
 ןלױֿפַאב ןָאט ןגנערטש ַא טימ יז טָאה ,(תרנּכ ןוֿפ ןגערב עקינוז יד רַאֿפ טשיוט
 :ןָאט לָאז רע סָאװ ,םענייא ןדעי

 ,ןָא ןגרָאמ טמוק םימש-תוכלמ סָאד לַײװ ,וטסניימ סָאװ ,קַאילױֿפ ,וד ,יעה --

 טעװ םימש-תוכלמ סָאד ןעוו ?ןקיניר דלעֿפ סָאד טשינ טנַײה ןיוש וטסֿפרַאדַאב
 רעבָא טנַײה ;רעדלעֿפ יד ןוֿפ ךעלטיורב עקיטרַאֿפ ןקילֿפ ןענָאק וטסעוװ ,ןעמוקנָא
 וטסיירד סָאװ ,וד ,יעה וזָאנ רעד טימ ןבָארגסיױא דרע רעד ןוֿפ ייז וטסֿפרַאדַאב
 ענעלַאֿפעגּפָא ,רעטעלב ענעקורט ףיוא ביולק ,ייג ?טשינרָאג טסוט ןוא םורַא ךיז
 םעד ןצייהוצרעטנוא ףיוא תומהב יד ןוֿפ טסימ טנקירטרַאֿפ ףיונוצ םענ .ןגַײװצ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןטלַא ןלױֿפ ַא טימ ןֿפַאשעג ךיז יז טָאה --- .ןוויוא-קַאב
 ,ןַײרַא ךיק ןיא זָאנ ןַײז ןקעטשנַײרַא ןייא

 ןָא טמוק םימש-תוכלמ סָאד לַײװ ,וטסניימ סָאװ ,היֿפֿפי ןַײמ ,וד ןוא ---
 ןָא טיירג ,ןּפמָאל יד סיוא ץוּפ ,ייג ?ןציז רעטצניֿפ רעד ןיא ןיוש ןעמ ףרַאדַאב
 זַא ,טגָאזעג טשינ ןעד רע טָאה .לייא ןֿפױא םורַא ךיז קוק ןוא ךעלציונש יד
 ןתח םעד ןַײז טיירג ןלָאז ייז זַא ,טײרגעגנָא ןּפמָאל ערעייז ןטלַאה תולּכ עגולק;

 ,קידייל ןסעזעג זיא סָאװ ,בַײװ ַא ףיוא ןגירשעג יז טָאה --- ?"ןייגוצנגעקטנַא
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 ,ריא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טָאה יז .ןגירשעגנָא יז טָאה ַאנעלַאדגַאמ םירמ ףיוא וליֿפַא

 -רעּפ עריא ןסיגרעביא ןטימ ךיז ןבעגּפָא טשינ ,ןעלדנח ךיז ןרעהֿפױא לָאז יז זַא
 יד דנַאנַאכַאָאנ ןשַאװ טשינ ,רערעדנַא רעד ןיא ילּכ ןייא ןוֿפ ןלייא ןוא ןעמוֿפ
 -טימ טשרעביל לָאז יז רָאנ ,רעדמעה םיא רַאֿפ ןעיינסיוא ןוא ןיבר ןרַאֿפ סנידס
 ;טעברַא-זיוה רעד ןיא ןֿפלעה

 רימ ןלעוו --- טגָאזעג הנשוש טָאה -- ,ןעמוק טעװ םימש תוכלמ סָאד ןעוו --
 ,ןטשריֿפ ייווצ ןוֿפ רעטומ יד ןַײז לע ךיא .םיסחוימ עסיורג ןַײז עלַא לָאמטסנעד

 ,ןטעברַא ןעמ ףרַאדַאב רעבָא טנַײה
 טּפַאכעגנָא טָאה ,ןיבר םעד םורַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד םערָאװ

 ןדעי זַא ,טביולגעג טָאה רענייא רעדעי .טײקלױֿפ עכעלטעג ַא ,עיצַאנגַאטס ַא
 ןעמ ףרַאדַאב סָאװ וצ ,ױזַא ביוא ןוא --- ,םימש תוכלמ סָאד ןָא טמוק קילבנגיוא
 -סטנעָאנ רעד רַאֿפ וליֿפַא ,גָאט ןקידנגרָאמ ןרַאֿפ ןטײרברָאֿפ ךיז סָאװ וצ ,ןטעברַא
 רעטָאֿפ רעַײא ףיוא ןגרָאז עלַא ןָא טגנעה, :טגָאזעג טשינ ןעד רע טָאה ?הדועס רעט
 ריא סָאװ ןיא טסייוו רעג ?"ןגרָאמ ןסע טעװ ריא סָאװ ,טשינ טגערֿפ , {"למיה ןיא
 יד דמעה ַא טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ ,ןסע טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ רעבָא ?"ךיז טקיטיונ
 וצ טכַאנַײב ףיוא ּפָאק םעד ןכלעוו רעטנוא ,ךַאד ַא ,ןלעטשרַאֿפ וצ טיײקטעקַאנ
 ליֿפ יד רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ןיבר םעד םורַא עטסטנעָאנ יד רַאֿפ רָאנ טשינ -- ,ןציש
 ןטלַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה ןוא ,םיא וצ ןעמוקעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,טַײלעמערָא
 ןגרָאז עכעלגעט-גָאט טימ לָאז סָאװ .ןעוועג טשינ רענייק זיא ָאד ןוא .םיא םורַא
 .ןעיורֿפ ייווצ יד ץוחָא טגרָאזעג טשינרָאג רַאֿפ טָאה רענייק .ןבעגּפָא ךיז

 סָאװ ,ױרֿפ ַא ךָאנ ןענוֿפעג ךיז טָאה רעטסעווש ייווצ יד ןוֿפ זיוה םעד ןיא
 טָאה ,ָאנעלַאדגַאמ םירמ ןוֿפ יז ןדײשוצּפָא ידּכ .םירמ ןעוועג ךיוא זיא ןעמָאנ ריא
 ַא סניבר םעד ןַײז טזומעג טָאה יז ."ףסוי ןוא ֿפקעי ןוֿפ רעטומ יד, ןֿפורעג יז ןעמ
 ןרַאֿפ טמיודעג ךיז וליֿפַא ןבָאה ןשטנעמ .לילג ןוֿפ ןעמוקעג זיא יז ,הֿבורק עטנעָאנ

 טנָאקעג טשינ רענייק סע טָאה סיוועג ףיוא .רעטומ סניבר םעד זיא יז זַא ,רעיוא
 "עג יז טָאה רע : דוֿבּכ סיורג וצ ריא טלייט יבר רעד יוװ ,ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ .ןגָאז
 ריא וצ ןטלַאהרַאֿפ ךיז ערעדנַא יד ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא ,שיט םַײב ךיז ןבעל טצעז
 רעיילש-רָאה רעצרַאװש ַא ,טלַאטשעג רעכיוה ַא ןוֿפ ןעוועג זיא יז .ןעזנַײא סיורג טימ
 תודע טָאה סָאװ ,ןשטנעמ רַאֿפ ןזיוװַאב ךיז טָאה יז ןעוו ,םינּפ ריא טקעדעגוצ טָאה
 -ַּפָא ךיוא ךיז ,םירמ ערעדנַא יד יוװ ,טָאה יז .םיבידנ-תב ַא זיא יד זַא ,טגָאזעג
 טימ ןוא םידגב סניבר םעד ןטײרברָאֿפ טימ רָאנ ,ןכַאז עכעלזיוה טימ טשינ ןבעגעג
 סָאד ןבָאה סמירמ ייווצ יד .ַאנעלַאדגַאמ םירמ קידנֿפלעהסױרַא ,זַײּפש ןַײז ןטכירוצ
 ןֿפַאשעג ןיבר םעד ןענידַאב רעייז ןוֿפ ןבָאה יז .השודק הדוֿבע ןַא רַאֿפ טכַארטַאב
 יד יוװ ,קילייה ייז רַאֿפ ןעוועג זיא ,ןָא טוט יבר רעד סָאװ ,שובלמ רעדעי .טלוק ַא

 סע יװ ,ןסַײװ ןיא טדיילקעג ךיז קידנעטש טָאה יבר רעד .לודג-ןהּכ ןוֿפ רעדיילק
 ןֿפױא לייא ןוא סַײװ ןַײז רעדיילק ענַײד ןלָאז טַײצ רעדעי וצ; :ןבירשעג טייטש
 רָאנ ,םיא רַאֿפ טבעוועג ייז ןבָאה סנידס ענַײז רָאנ טשינ ."ןלעֿפ טשינ לָאז ּפָאק
 רַאֿפ טיירגעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ,םילכאמ יד .טיינעג ייז ןבָאה ןלַאדנַאס ענַײז ןליֿפַא
 ַא רָאֿפ טיירב ןעמ יוװ ,זַאטסקע ןזעיגילער טימ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענַײז ,םיא
 רעדיילק ענַײז ףיוא טגיילעג דוֿבּכ סיורג טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד םערָאװ .ןברק
 םעד ןרעה וצ טַאהעג ביל טָאה רע .טָאג רַאֿפ חבזמ ַא יו שיט ןַײז טריֿפעג ןוא
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 רעד .ןלייא טימ ןבלַאז וצ רָאה ןוא בַײל ןַײז ,ךיז םורַא םימשב ןוֿפ ךורעגליואוו

 ,רע טָאה טנעה יד וליֿפַא .ןטנווַײל ענייש טימ טקעדעג ןעוועג זיא םיא רַאֿפ שיט

 . ,סמירמ עדייב יד ,רעבַײוװ ייווצ יד .ןטנווַײל עלעדייא טימ טנקירטעג ,ןשַאו ןכָאנ

 םורַא ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז ייז .ליֿפעג ןקילײה טימ טײרבעגרָאֿפ ץלַא סָאד ןבָאה

 ןיא תונהּכ יװ ךיז רַאֿפ ליטש טרעטסילֿפעג ןבָאה ,עטמולחרַאֿפ ,הדוֿבע רעייז

 ,םישובלמ יד םיא רַאֿפ טײרבעגרָאֿפ ןבָאה ייז תעב ,לּפמעט ַא

 סָאד ,דלעֿפ סָאד ,טֿפַאשטריװ יד ,בוטש יד סָאװ ,טעברַא עבָארג עצנַאג יד

 יד ףיוא ןלַאֿפעג רעבירעד זיא ,טרעדָאֿפעג טָאה טַײלעמערָא ליֿפ יד ןזַײּפשַאב

 רָאנ ןענוֿפעג ךיז טָאה םייה רעד ןיא .הנשוש ןוא אתרמ ,ןעױרֿפ ייווצ ערעדנַא

 -עגמורַא זיא ,ןעױרֿפ יד יו רעמ ךָאנ ,רע רעבָא .רזעילא .,ןױשרעּפסנַאמ ןייא

 םעד ןוֿפ טקעװעגֿפױא טַאהעג רָאנ םיא טָאה יבר רעד .רעטמולחרַאֿפ ַא ןעגנַאג

 ;טיוט ןוֿפ םולח םעד ןיא טזָאלעגרעביא רעבָא םיא טָאה רע ,טיוט ןוֿפ ףָאלש

 וצ ןדער טרעהעג םיא טָאה ןעמ .טלעו ערעדנַא יד ,ענעי ןעזעג רָאנ טָאה רע

 ,רעבירעד ,זיא רע .ןגיוא עטמולחרַאֿפ ענַײז ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,רעטסַײג

 .ףליה עניילק ַא ןכַאז עכעלזיוה ןיא ןעוועג

 -םדוק .בוטש ןיא ןֿפלָאהעגטימ סָאװ:קיניײװ ןבָאה ןיבר ןוֿפ םידימלּת יד ךיוא

 ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ןוֿפ ליֿפ .טָאטש ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןענוֿפעג ךיז ייז ןבָאה לֹּכ

 ןענַײז ערעדנַא .ןַײרַא הּפוק רעד ןיא טסנידרַאֿפ סָאד טכַארבעגמײהַא ןוא ןענידרַאֿפ

 ןועמש ץוחַא ,הרוּת סניבר םעד טײרּפשרַאֿפ ןוא טײקמערָא ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא

 .ךיז ןבעל דימּת ןטלַאהעג ייז טָאה יבר רעד סָאװ ,ידֿבז רעדירב ייווצ יד ןוא
 ןעז יז ןָאק ךיא .טעברַא רעד ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד ןעוועג זיא ןיילַא אּתרמ

 ןוא גָאט ןקידרעטניוװ ןוֿפ טײקטכַײֿפ רעליק רעד ןיא ,ףיוה ןיא טייטש יז יװ

 רעביא ןגיובעגרעביא רעדָא ,לֿפעש ןרעצליה ַא ."הברע? ןַא ןיא שעוו ריא טשַאװ

 רעדָא ,ךעלצעלּפ-הצמ טקַאב יז ןכלעוו ףיוא ,ףיוה ןיא ןוויוא םענרענייטש םעד

 ריא --- ,ןסנירג ןוא סעברַא ןוֿפ ץכעקעג ַא קידנכָאק ,ּפָאט םענעדרע ןסיורג ַא ַײב

 עטעקַאנ יד ,דיילק-קַאז ַא ןיא טליהעגנַײא רעּפרעק רעקידלּפמערק ,רעקיד ,רעצרוק
 ךיוא ױזַא ,ןלָאװשעגנָא טיור ,עליה רעצרוק וצ רעד ןוֿפ סיױרַא ןקוק עכלעוו ,סיֿפ

 ןוא ךיור ןוֿפ ןסעגעגֿפױא ,טעװעטרַאהרַאֿפ ,יור םינּפ ריא ,טנעה עטעקַאנ עריא

 ,סעוועלּפ ןוא ביוטש ןוֿפ סענעטלָאק ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ,בָארג רָאה עריא ,טלעק

 רעטסעווש ריא טייטש .בוטש רעד ןיא ,ןענירעד .ףיורעד ןָא טגָארט טניוו רעד סָאװ

 -רַאֿפ ּפָאק רעד ,ןלַאדנַאס עשיקידָאַאל ןיא טכושַאב ,סנדַײז ןיא טדײלקַאב ,םירמ

 עקידרעטיצ טימ יז טיירב ,ןצנַאג ןיא וצ יז טקעד סָאװ ,עליה-רָאה ַא טימ טליה

 ןרַאֿפ בוטש יד ןרעכיורוצסיוא ףיוא םילּכ-רעכיור יד ןיא םימׂשב יד רָאֿפ רעגניֿפ

 ,ןידרת:-לגרַאּפש :ןיבר ןרַאֿפ ןזַײּפש יד רָאֿפ יז טיירג עטנהּכ ַא יו רעדָא ,ןיבר

 ןטסלדייא םעד ןוֿפ טמוק סָאװ ,למעלֿפ ַא רעביא ןַאֿפ ַא ףיוא ןטָארבעג ,טַאניּפש

 .ןייטש קידיײל ןעזעג טשינ טונימ ןייא ןייק ףיוא לָאמ ןייק ןעמ טָאה ןאּתרמ .לייא

 טשינ יז טָאה .טעברַא ןַא סעּפע טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג יז זיא קידנעטש ,קידנעטש

 ,ןקור ריא ןגיובעג טָאה יז .שעוו ןשַאװעג ,םילּכ טרעַײשעג יז טָאה ,טכָאקעג

 זיא םירמ רעטסעװש ריא תעב .ןטרָאג ןטכַײֿפ ןיא זָארג-דליװ סָאד קידנטעי

 טָאה ןוא ןענירעד בוטש רעמערַאװ רעד ןיא םירמ רערעדנַא רעד טימ ןסעזעג

 טָאה יז סָאװ ,סעיזיוו יד ןוא ,טמולחעג טָאה יז סָאװ ,תומולח יד טליײצרַאֿפ ריא
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 ןסָארדרַאֿפ ןאּתרמ סע טָאה סיוועג .םימש"תוכלמ ןיא הכולמ סגיבר םעד ןוֿפ ןעזעג

 טגָאלקַאב ךיז לָאמַא וליֿפַא טָאה יז זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .רעטסעווש ריא ףיוא
 רעד .טעברַא רעד ןיא טשינ ריא טֿפלעה יז סָאװ ,רעטסעווש דעד ףיוא ןיבר ןרַאֿפ !

 םעד ךיז רַאֿפ ןעמונעג טָאה רעטסעווש ןַײד, :טרעֿפטנעעג רעבָא ריא טָאה יבר
 טימ טגָארט יז ןוא אּתרמ רעמ טשינ ךיז טגָאלק ןָא טלָאמעד ןוֿפ ."לייט ןטסעב
 ,לטקַא עריא ףיוא ןלַאֿפעגסיױא זיא סָאװ ,לייט םעד ,תונעט ןָא ,טייקינעטרעטנוא

 ט

 טנשרדעג טָאה רע .םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז גָאטַײב טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד
 זיא ןטנוװָא יד ןיא .סנקעדַאב-ןלַײז יד ןשיוװצ ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ,ןלוש יד ןיא

 ףיוה-שדקמ-תיב ןוֿפ טריֿפעג ןבָאה ןגעוו ייווצ ,הניע-תיב ןייק ןעגנַאגעגסױרַא רע
 טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ ,רעליטש ַא ,רעצרוק ַא -- רענייא :הניע-תיב ןייק
 רעד ;ןורדק-לחנ םוצ תיבה-רה ןוֿפ ןרעיומ יד ןוֿפ ,עדַאקסַאק ַא יו ,ךעלּפערט ףיוא
 ,טָאטש לייט ןקירעדינ םעד רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,רעגנַאל ַא -- רערעדנַא
 ,געוו ןגנַאל םעד טימ ןעגנַאגעג קידנעטש זיא יבר רעד .טסימ ןוֿפ רעיוט םעד ךרוד
 .ךעלסעג עטמירקעג ,עגנע יד רעביא טריֿפעג טָאה געוו רעגנַאל רעד תמחמ
 ןוֿפ יבר רעד .טייג ןעמ ואוו ןסיוו טשינ ןוא ןרילרַאֿפ טנָאקעג טרָאד ךיז טָאה ןעמ
 .םילשורי ןיא ףיוא ךיז טלַאה רע ואוו ,טרָא סָאד ןגרָאברַאֿפ ןטלַאהעג טָאה לילג
 ,סיוא טעז ,ןבָאה םידימלּת יד .ךיז טניֿפעג רע ואוו ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק
 לילג ןוֿפ יבר רעד ואוו .ןרעוו רָאװעג טשינ לָאז רענייק זַא ,טגרָאזעג קרַאטש
 םישדח עכעלטע ןענוֿפעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע וליֿפַא ןעוו ןוא .ךיז טניֿפעג
 םיא טָאה ןעמ לַײװ ,טנעקעג טוג לילג ןוֿפ ןיבר םעד טָאה ןעמ ןוא ,טָאטש ןיא
 ןגעו טסואוועג טשינ םימכח-ידימלּת יד ןוֿפ רענייק ץלַא טָאה ,ןעזעג םוטעמוא
 ,עמערָא ןוא עקנַארק םיא וצ ןעמוק סע ואוו ,ערוצמ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה םעד
 .ןוֿפרעד טסואוועג טשינ טָאה יבר ןַײמ וליֿפַא .םירמ-רֿפּכ ןגעו טשינ ךיוא ױזַא
 ואוו ,טרָא סָאד טקעדטנַא בָאה ךיא זַא ,ןעוועג הלגמ ןיבר ןַײמ רַאֿפ בָאה ךיא ןעוו
 ןעמוק סָאװ ,עמערָא ןוא עקנַארק יד ןגעוו ןוא ,ףיוא ךיז טלַאה לילג ןוֿפ יבר רעד

 ןאּתרמ יב םירמ-רֿפּכ ןיא ןוא ערוצמ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה םעד ןיא םיא וצ סױרַא
 דוס סיורג ןיא ןטלַאה סָאד לָאז ךיא זַא ,טגָאזעגנָא יבר ןַיײמ רימ טָאה .ןעמירמ ןוא
 ,ןסיוו לָאז ןעמ ,טשינ ליוו לילג ןוֿפ יבר רעד םערָאװ ,ןַײז הלגמ טשינ םענייק ןוא

 טָאה םּתסה ןמ --- ,העניצב הקדצ יװ סע טוט רע זַא ,חרוא-סינכמ ַא זיא רע זַא
 ,ייברעד םעט ַא רע

 ןיא טנשרדעג רעטַײװ לילג ןוֿפ יבר רעד טָאה םישדח עקידרעטניוו יד ךרוד
 .םימש-תוכלמ ןוֿפ ןעמוקנָא םעד ןגעוו שדקמה:תיב ןוֿפ ףיוה ןיא ןוא ןלוש יד
 ןוֿפ חסונ םעד וצ ןרָאװעג טניואוועגוצ זיא ןעמ .ןָאטעג טשינרָאג םיא טָאה רענייק
 .זמר ךרדב ץלַא סָאד טניימ רע זַא ,םיא ףיוא טגָאזעג טָאה ןעמ ןוא תושרד ענַײז
 טָאה ןעמ .ייז ןגעק דייר עֿפרַאש ענַײז ןעוועג לחומ וליֿפַא םיא ןבָאה םימכח יד
 םייקמ זיא לילג ןוֿפ יבר רעד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג זיא ןעמ .,ייז וצ טניואוועגוצ ךיז
 ןעמונעגנָא רָאנ ןענַײז עכלעוו ,עטסנעלק יד וליֿפַא ,הרוּת רעד ןוֿפ תווצמ עלַא
 טסייה ךָאד ,םישורּפ יד ןגעק דייר עברַאה טריֿפ רע וליֿפַא ןעוו ןוא .הלבק ךרדב

 םישורּפ יד טיול ,תווצמ עלַא ןַײז םייקמ לָאז ןעמ זַא ,תושרד ענַײז ןיא ןעמעלַא רע
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 ןעמ ."וניבר השמ ןוֿפ לוטש ןֿפױא ןציז ייז םערָאװ; ,ייז וצ ןרעהוצ ךיז ןוא
 ןוֿפ ,הקדצ ןַײז ןוֿפ ,ןַײז ללּפתמ ןַײז ןוֿפ ,טײקמורֿפ רעֿפיט ןַײז ןוֿפ טסואוועג טָאה
 ןזיוװַאב טשינ םיסנ ןייק טָאה רע שטָאכ ןוא .טַײל עטהלװעַאב רַאֿפ ךיז ןעמעננָא ןַײז
 -עגֿפױא ךיז טָאה ןוא טלייהעג עקנַארק רָאּפ ַא טָאה רע סָאװ ץוחַא ,םילשורי ןיא
 לָאז רע זַא ,םיא ףיוא טרַאװעג ץלַא ךָאד ןעמ טָאה ,יבר רעדנַא רעדעי יוװ טריֿפ
 ןבָאה עכלעוו ,עקיביולגניילק יד וליֿפַא .זמר ךרדב ןָא טגָאז רע סָאװ ,ןַײז אלממ

 לָאז רע זַא ,טרַאװעגסיוא ץרַאה ןיא רעבָא ןבָאה ,םיא סיוא טכַאלעג ןּפיל יד טימ
 -עגמוא ןוא סעסיורג סעּפע רַאֿפ ןעוועג ףייר זיא טַײצ יד םערָאװ ,ןרעוו הלגתנ
 .טניואוועגוצ ןעוועג ןעמ זיא ןטרַאװ וצ ןוא ;סכעלטנייוו

 לָאז לילג ןוֿפ יבר רעד זַא ,גָאט ןדעי טרַאוװעגסיױוא ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ
 טניז זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא .ןומידקנ יבר ןַײמ ןעוועג ךיוא זיא ,ןרעוו הלגתנ
 ןַײז ןביוהעגנָא ןוא ןסַאג רעמילשורי יד ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד

 טָאה רע סָאװ ,טייקיאור ןַײז ןריױלרַאֿפ ַײנסֿפױא ןומידקנ יבר ןַײמ טָאה ,טייקיטעט
 ַא ,לילג ןייק עזייר רעטצעל ןַײז ןוֿפ ךיז ןרעקמוא ןַײז ַײב ןענוֿפעגקירוצ טַאהעג
 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .רעַײֿפ קיליײה ַא יו ,טמַאלֿפעג םיא ןיא טָאה רעביֿפ רעקילייה

 ,טָארט ןדעי ןַײז טגלָאֿפעגכָאנ טָאה ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ףיוא ךיז ןגערֿפסיױא ןייא

 טָאה רע .ליומ ןַײז ןוֿפ טזָאלעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןַײז וצ טרעהעגוצ ךיז !
 עשיחישמ ענַײז טַײנַאב רעדיוו טָאה רע .ןעוועג ללּפתמ ליֿפ ןוא טרעלקעגכָאנ ץלַא
 "ּמָא טֿפָא ךיז לָאמטסנעד ךיוא טָאה רע .אתורֿבח ןַײז ןֿפוררַאֿפ טֿפָא רָאג ןוא תושרד
 םעד ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא ןעמוקעג טֿפָא ךיוא זיא יתמר ףסוי .ןהדוהי טימ ןסָאלשעג
 רעמ ךָאנ .ןיבר ןַײמ טימ תוֿבישי ןטלַאהעגּפָא טָאה ןוא ,םהרֿבַא-ןב םהרֿבַא רג
 ללה רענעטלַאהַאב ,רעקידנגַײװש ,רעליטש רעד סָאװ ,ןעוועג רעבָא זיא רעדנואוו

 -ןולמַאזרַאֿפ יד ףיוא עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רעגערט-רעסַאװ רעד
 "עג ןיילַא רע זיא לָאמ לייט ,ןכוזֿפױא םיא טקישעג טֿפָא זדנוא טָאה יבר ןַײמ .ןעג
 -וצ טכַארברַאֿפ ןבָאה ייז .םיא טימ ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןיבר ןַײמ וצ ןעמוק
 סָאװ ,ןבעגעגרעביא סעּפע םיא טָאה רעגערט-רעסַאװ ללה .טכַאנ עבלַאה ַא ןעמַאז
 סעּפע ןַײז טזומעג רעבָא טָאה סע .,ןוֿפרעד טסואוועג טשינ ןבָאה ,םידימלּת יד ,רימ
 זיא רעגערט-רעסַאװ ללה ןעוו ,לָאמ סעדעי םערָאװ ,טייקיטכיוו סיורג רעייז ןוֿפ
 טקישעגקעװַא זדנוא יבר רעד טָאה ,ןַײרַא שרדמ-תיב ןיא ןיבר םוצ ןעמוקעג
 -ַאב ךיא בָאה ,קעװַא זיא ללה ןעוו ,רעטעּפש .ןיילַא םיא טימ ןבילברַאֿפ זיא ןוא
 יװ ,טדײלקַאב סע טָאה דײרֿפ עליטש ַא יװ ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ םינּפ ןֿפױא טקרעמ
 ןגיוא ענַײז ןבָאה ױזַא -- ,ןעגנַאגעגרעבירַא ףיורעד טלָאװ הניכש רעד ןוֿפ ןַײש יד
 ,ןטכיולעג

 ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד טימ ןיבר רעזדנוא טכַארבעגֿפױנוצ רע טָאה טלמונַא ןוא
 אקווד רָאנ ,טשינ הדוהי וליֿפַא .ןָאטעג טשינ סָאד טָאה םידימלּת ענַײז ןוֿפ רענייק
 ,דוס ןסיורג ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא טֿפנוקנעמַאזוצ יד .רעגערט-רעסַאװ רעד ללה
 -ֿפיוא זדנוא זיא סע :ֿבגא-ךרדב ןוֿפרעד ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז ,ךיא ןוא סוֿפור
 עטיירב יד ,דוֿבּכ לש דגב ןַײז ןבעג ןסייהעג ךיז טָאה יבר רעד סָאװ ,ןלַאֿפעג

 -עג זיא רע ןעוו ,ןָאטעגנָא רָאנ ךיז טָאה רע סָאװ ,"אלטצא;, עצרַאװש עגנַאל ןוא

 ןיא טייג רע זַא ,ןמיס ַא םעד ןיא ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,טַײל עסיורג וצ ןעגנַאג
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 טָאה יבר רעד ןעוו ,ןעוועג רימ ןענַײז ךעלקילג יוװ .תוחילש רעקיטכיוו ַא סעּפע
 רימ !טכַאנ ןעוועג זיא סע לַײװ ,געוו םעד םיא רַאֿפ ןטכַײלוצוצ ןלױֿפַאב זדנוא
 -עגקעװַא יבר םעד טָאה ללה .ךעלּפמעל-לייא יד םיא רַאֿפ ןגָארטעגסיױרָאֿפ ןבָאה
 רע סָאװ ,הילע ןַײז ןיא טכַארבעגנַײרַא םיא טָאה רע ,רעיוט סכלמה דוד וצ טריֿפ
 ןיבר םעד ןטכיולעגוצ ןבָאה רימ .דעיומ רעד ןוֿפ עסַארעט דעד ףיוא טַאהעג טָאה
 -נַײרַא רָאנ ,גנוניואוו סללה וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,רעטייל ןֿפױא גײטשֿפױא םעד

 יד טימ ןטרַאװ ןסייהעג זדנוא טָאה יבר רעד .טשינ רימ ןענַײז ןיהַא ןעגנַאגעג
 ןללה ַײב גנוניואוו רעד ןיא זַא ,טסואוועג רעבָא ןבָאה רימ .ןסיורד ןיא ךעלּפמעל

 -ייא גנַאגנַײרַא םַײב ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ לַײװ ,לילג ןוֿפ יבר רעד ךיז טניֿפעג
 רעד יב ןעוועג טשינ זיא רענייק .טרַאװעגּפָא םיא ןבָאה סָאװ ,ענַײז םידימלּת עקינ
 ,הנוי-רב ןועמש טשינ וליֿפַא ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד טימ ןיבר ןַײמ ןוֿפ טֿפנוקנעמַאזוצ
 ןענַײז יבר רעזדנוא ןוא ?ילג ןוֿפ יבר רעד .ןסיורד ןיא ןענַאטשעג זיא ללה ךיוא
 ןעמ טסייו טדערעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ .עלַײװ עגנַאל ַא ןסָאלשעגּפָא ןעוועג

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ךַאז יד .ןעוועג הלגמ טשינ סע טָאה יבר ןַײמ .טשינ
 ,ןוֿפרעד םענייק ןגָאז וצ טשינ טגָאזרַאֿפ זדנוא טָאה יבר רעזדנוא ןוא ,דוס ןסיורג

 םורַא געט עכעלטע ןיא ןעוו ,ןרָאװעג ,ךיא ןוא סוֿפור ,רימ ןענַײז םממותשנ יו

 -עגסורַא רתסב רימ ןענַײז ,לילג ןוֿפ ןיבר ןטימ ףערטנעמַאזוצ סניבר ןַײמ ךָאנ

 .ןֿפָארטעג טשינ רעמ טרָאד לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןבָאה ןוא םירמ-רֿפּכ ןייק ןעמוק

 ןיילַא רעבַײװ יד יו רעמ טשינ ןעוועג ןענַײז םירמ-רֿפּכ ןוֿפ זיוה םעד ןיא

 זַא ,טגָאזעג ייז טָאה ןעמ --- .טַײלעמערָא יד זיוה םעד םורַא ןעגנַאגעג ןענַײז םגיחב

 .טרָא ןטנַאקַאבמוא ןַא ןיא טרָאד ןוֿפ ןגיוצעגּפָא טָאה יבר רעד

 ןרָאװעג טשינ תוירק שיא הדוהי ךיוא זיא ןיבר םעד טימ

 -יצח יד ןלָאצנַײא ןָא טביוה ןעמ ןעוו ,רדָא ביױהנָא ןיא ןעוועג זיא טַײצ יד ןוא

 ,םילשורי ןיא ןזָאלבעג ןבָאה ןטניוו-גנילירֿפ .שדקמ-תיב ןוֿפ הּפוק רעד ןיא םילקש

 ןבָאה ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש יד .רעטכַײל ןוא ןרָאװעג רעקיטכיל ןענַײז ןטנװָא יד

 ,ןרעיוט-שדקמ-תיב יד ןוֿפ ןציּפש ענרעדליג יד רעביא ןטלַאהעגֿפױא ךיז רעגנעל

 עקידרענַײֿפ ַא יו ַײרֿפ ןללױַא למיה ןיא ןגיטשעג זיא חבזמ ןסיורג ןוֿפ ךיור רעד ןוא

 טעּפש זיב סנקלָאװ עכעלטיור-יולב ךיז טֿפיטשעג ןבָאה למיה ןרעביא ןוא ,לַײז

 -סױרַא ןביױהעגנָא ןעמ טָאה רעזַײה רעמילשורי יד ןוֿפ ןוא .ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא

 סָאװ ,טַײל עדמערֿפ ןעמענוצֿפױא ףיוא ןטכירסיוא ייז ןוא רעטניוו םעד ןעמַאר

 ,םילשורי ןייק חסּפ ףיוא ןַײז-לגר-הלוע ןעמוקנָא ןלעוו

 .ןעז וצ ןעוועג טשינ זיא לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוא

12 
 ןיא חסּפ רעד טעװ לָאמ סָאד זַא ,לוק-תב ַא טזָאלעגסױרַא סָאד טָאה רעוו

 טגָאזעג סָאד ןעמ טָאה ןתמא רעד ןיא ?םירצמ-תאיצי רעטייווצ ַא ןַײז םילשורי
 סע .טֿפול רעד ןיא ןענַאטשעג לוק-תב סָאד זיא רָאי סָאד רָאנ ,חסּפ ןדעי ףיוא
 ןייק ךָאנ ,הרוׂשב יד ןעוועג רׂשֿבמ ןטלָאװ דרע יד ןוא למיה רעד יװ ןעוועג זיא
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 יד טלָאװ טָאג יו ןעוועג זיא סע .טנַײשעג טשינ קיטכיל ױזַא ןוז יד טָאה לָאמ
 -ַײרֿפַאב ןוֿפ ֿבוט-םוי םעד דוֿבּכל דיילק קיטכיל ,ַײנ ַא טימ טדיײלקַאב ןעלמיה
 ןוא ,טכיל סרעבעצ טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב ןענַײז ןסַאג יד .ןָא טמוק סָאװ ,גנוא
 דסח רעד ייז ףיוא טנַײשעג טלָאװ סע יוװ ,ןטכיולעג ןבָאה רעזַײה יד ןוֿפ טנעוו יד
 ,ךעלדמעז-ביוטש יד ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ןלַארטשדןוז יד .גנואַײנַאב ןוֿפ

 ,ןעקנוֿפ ענרעבליז ןיא טלדנַאװרַאֿפ יז ןוא ,טֿפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ

 יד ןוא רעכעד יד ףיוא ןעגנולמַאז-רעסַאװ יד ,רעכעד יד ,ןסַארעט יד ןענַײז --
 -רעבליז ַא טימ ןרָאװעג טרעמישַאב ןצַאלַאּפ ןוא ןרעיוט יד ןוֿפ טנעוו ענרענייטש
 .ןענַאטנָאֿפ ענרעבליז טימ ןגָאלשַאב יװ ,ןַיײש

 עלעקנוט טימ ןרָאװעג טלטרַאגעגמורַא לָאמ ַא טימ זיא טָאטש עצנַאג יד ןוא
 זיא סע רָאנ ואוו .רעמייב-טריבלייא עקידנענַיײש-רעבליז טימ ,רעדלעוו-ןסערּפיצ
 ,סנירג ןוא זָארג טימ טקעדַאב ןרָאװעג סע זיא ,ץַאלּפ לקיטש קידייל ַא ןעוועג

 ךיז טָאה עמערָא ןוא עכַײר ןוֿפ ןֿפױה יד ןוֿפ .ךעלּפעק-ןָאמ טימ טקעלֿפַאב-טיור

 זיא טֿפול יד .רעמײבנגַײֿפ ןוֿפ ןּפסָאנק עטנֿפעעג ןוֿפ חיר רעד ןגָארטעג
 טימ טייזַאב ,סנירג סָאד .גנואילב רעקידתולותב ןוֿפ םימׂשב טימ ןרָאװעג לוֿפ
 טקעדַאב טָאה ,טײקמערָא רעד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה ,ךעלּפעק-ןָאמ עקידרעַֿפ
 םורַא .ןַײרַא טָאטש ןיא ךיז טקורעגֿפױרַא ,םונה-יג םעד ,ןורדקילחנ ןצנַאג םעד
 וצ ןביוהעגנָא ןערדנַאעלָא ענעלַאֿפרַאֿפ ,עטבעלעגּפָא ,עטלַא ןבָאה חולש:-ימ יד
 רעטלַא רעד רעטניה זיב שזַא ןבילקרַאֿפ ךיז ןבָאה ?דנעװַאל ךעלמעזעב .ןע;לב
 -סױרַא ךיז ןבָאה טָאטש רעטלַא רעד ןוֿפ טיױלּפ ןדעי רעטניה ןוא ."רעיומ סדודע
 .ןענעמַאלקיצ ןוא ןענָאמענַא ךעלצימרַאקש ןוא ןעמולב-סעברַא ןצנַארק ןביוהעג

 ןיא ךעלעזייא יד ןוֿפ טירט יד רעטנוא שזַא טעשזדנָאלברַאֿפ טָאה ןימסָאי רעד
 ןטילב ענעֿפָא יד ןוֿפ ןוא .רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ ףיוה-אקדנוּפ םעד
 ןשטנעמ טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ,טײקיטֿפוד עקידנבעוו-ןבעל ַא ןגָארטעג ךיז טָאה

 "מוא טימ טקעטשעגנָא ייז טָאה למיה ןוֿפ טכיל סָאד ןוא ,טייקיטעט וצ טסול טימ
 .גנוטרַאװרעד רעקיאור

 ןרעיוט עריא טנֿפעעג טיירב ןוא דיילק ַײנ ַא טימ טדיײלקַאב ךיז טָאה םילשורי
 ,טלעוו ןקע עלַא ןוֿפ ריא וצ ןעמָארטש ןעמונעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עריא רַאֿפ
 ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ייז .רענָאליבַאב יד ןזַײװַאב ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה ןסַאג יד רעביא
 עטברַאקעג ,עצרַאװש ,עטכידעג יד ןיא טנעקרעד ייז טָאה ןעמ ,רעמוקנָא עִירֿפ יד
 .סנקור ערעייז ףיוא ןעגנָאהעגּפָארַא ןקָאלג יוװ ןענַײז סָאװ ,ןקָאל יד ןיא ןוא דרעב
 ןוא ,למיוב טימ טרימשַאב יװ ,עקידנצנַאלג-לקנוט ןעוועג ןענַײז רעמינּפ ערעייז
 -רַאֿפ ,לברַא ןָא ןעלטנַאמ עטבעוועג רָאה-למעק סיוא ,עסַײװ ייז ןבָאה ןגָארטעג
 טקעדעגוצ ןבָאה ייז זַא ,גנַאל ױזַא ,ךעלעקעה ענעדלָאג טימ זדלַאה םוצ זיב טלקעה

 -רעד ייז טָאה ןעמ ,טַײל עכַײר ֿבור סָאד ןעוועג ןענַײז ייז .ערעייז ןלַאדנַאס יד
 ערעַײט יד ןוא ּפעק יד ףיוא ןעמעדַאיד עטמערָאֿפעג-רעדניליצ ערעייז ןיא טנעק
 ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה ייז .רעגניֿפ ערעייז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגניר
 ןדַיי יד ךיוא ױזַא ;טָאטש ןוֿפ לייט ןטשרעביוא ןיא םיֿבורק עכַײר ערעייז ןשיווצ
 .ןצניװָארּפ עשיצינעֿפ ערעדנַא ןוֿפ ןוא ןרוּפצ לזדניא םעד ןוֿפ ,ןודיצ ןוא רוצ ןוֿפ
 עשיריס יד סָאװ ,ןעמרָאֿפ ײלרעלַא .דרעב ערעייז טימ טלוק ַא ןבירטעג ןבָאה יד
 -כעלֿפ-דרעב ןוֿפ טסנוק רעכַײר רעייז ןיא ןענוֿפעגסיױא ןבָאה רעריזירֿפ-רעטסַײמ
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 ןבָאה ייז ןוֿפ לייט .ןדִיי עשיצינעֿפ יד ַײב ןעניֿפעג טנָאקעג ןעמ טָאה ,יירעט

 -נעמולב ַא יװ ןבָאה סָאװ ,ןטעזָאר עניד ,עניילק ןיא ןטכָאלֿפעג דרעב ערעייז

 -ּפָארַא טזָאלעג דרעב ערעייז ןבָאה ערעדנַא .רעמינּפ ערעייז ןעמונעגמורַא ץנַארק

 ערעייז ןבָאה ערעדנַא .ןטרָאג ַא יװ ,ןטייב ןיא ןטסירב ערעייז רעביא ךיז ןסיג

 רעביא ךיז קידנסיגרעבירַא לעוו ןייא --- ,טלדנַאװרַאֿפ ןכַײט עקידנלעוו ןיא דרעב

 סָאװ ,ןרינש-לרעּפ ןיא דרעב ערעייז טברַאקעג ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .רערעדנַא רעד

 ,דרעב יד טימ יװ .ןטסירב ערעייז רעביא טלגנעלשעג ךיז גנַאל ןוא טיירג ןבָאה

 תויח ײלרעלַא :גנודיילק רעייז טימ ליּפש ןבירטעג רענודצ ןוא רערוצ יד ןבָאה ױזַא

 ןוא סעקינוט ,ןעלטנַאמ ערעייז ףיוא ןטֿפַאהעגסיױא ןעוועג ןענַײז ןצנַאלֿפ ןוא

 ןוֿפ ןייר ןענַײז רעדיילק ערעייז יצ ,טַאהעג קֿפס סיורג ןבָאה םימכח יד .ןעלטרַאג

 ןוֿפ תורוצ טימ רעדיילק םילשורי ןיא ןגָארט וצ טרסאעג ןבָאה ייז ןוא ,זנטעש

 ןעוועג ןענַײז רענודצ יד .,ןֿפלָאהעג סָאװ-קיניײװ רעבָא טָאה סע :תומהב ןוא תויח

 יז זַא ,ערעייז רעדיילק ענעטֿפָאהעגסיױא ןוא עטברַאֿפעג יד וצ טניואוועגוצ ױזַא

 ףיוא תומהב ןוֿפ תורוצ יד ןבָאה ייז ןוא ,ייז ןוֿפ ןדייש ךיז טנָאקעג טשינ ןבָאה

 יד ךיוא ױזַא ;ןגָארטעגנַײרַא שדקמ-תיב ןוֿפ הרזע רעד וצ זיב רעדיילק ערעייז

 ןענַײז סָאװ ,יד רעדָא ,ןצניווָארּפ עשינַאקירֿפַא ןוא עשיכירג יד ןוֿפ סעקינלגר-ילוע

 ןעמונעגּפָא טָאה עשרה סואעּפמָאּפ סָאװ ,סילָאּפַאקעד ןוֿפ טעטש יד ןיא ןסעזעג

 עטברַאֿפעג-ךַײר ,םייוג יד ןוֿפ ךרד םעד טיול ןגָארטעג עלַא ןבָאה ייז .זדנוא ןוֿפ

 ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,ןדָיי יד ךיוא .רעדיילק ענעטֿפָאהעגסיױא תויח ןוֿפ תורוצ טימ ןוא

 ערעייז ןוֿפ םיגהנמ ןוא תודימ יד ןעמונעגנָא ןבָאה ,ארטיּפ טָאטש-ןזדלעֿפ רעד ןוֿפ

 ןלייא עקיטֿפוד טימ ךיז ןרימש רעייז ןיא ,גנודיילק רעייז ןיא םינכש עשייוג

 ,םימכח:-ידימלת יד טגערעגֿפױא טָאה סָאד .הרהט טימ ןייגמוא רעייז ןיא ךיוא יו

 יז זַא ,טגנַאלרַאֿפ ןבָאה םימכח יד ןוא --- ,ןיירמוא רַאֿפ ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ

 -עג ,רעסַאװ טימ ןצירּפשַאב ןזָאל ךיז ןוא תונברקיגנוקיגייר יד ןעגנערב ןלָאז

 שדקמ:תיב ןיא ףיוא ןעייג ייז רעדייא ,המודא-הרּפ רעד ןוֿפ שא םעד טימ טשימ

 ,חסּפ ןברק רעייז ןעגנערב וצ ןַײרַא

 ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,סעקינלגר-ילוע עכַײר יד ןעוועג רעבָא ץלַא ןענַײז סָאד

 רעדָא םיֿבורק ערעייז ַײב ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה ןוא ןצניװָארּפ עטַײװ יד ןוֿפ

 ןיא ןטַארקָאטסירַא ןוא םידיגנ יד ןשיווװצ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,דנַײרֿפ-לדנַאה

 -רה ןוֿפ לטרעֿפ ןשיטַארקָאטסירַא םעד ןיא רעדָא טָאטש לייט ןטשרעביוא םעד

 "עג ןעמ טָאה קרַאמ ןטיירב ןֿפױא ןוא טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא ,םיֿפוצה

 יד ןדרי ןוֿפ לָאט םעד ןוֿפ ןעױרֿפ עשידִיי יד :סעקינלגריילוע עמערָא יד ןעז

 ,תלוֿפש ןוֿפ רעצנַאלֿפ ןַײװ יד ,ןורש ןוֿפ רעמרַאֿפ יד ,הדוהי-ירה יד ןוֿפ טַײל-גרעב

 דנַאל םעד ןוֿפ רעיצֿפױא-למעק ןוא -לזייא יד ,ןמש-תיב ןוא לילג ןוֿפ טַײלרעקַא יד

 ,תרנּכ-םי ןוֿפ טַײל רעשיֿפ יד ,חלמה-םי טַײז רענעי ףיוא זיא סָאװ ,םודס ןוֿפ

 רעדנַא ןַא ,רעבַײל ערעדנַא ,רעמינּפ ערעדנַא .הכע ןוֿפ .הֿפי ןוֿפ רערָאֿפ-םי יד

 ,רעמינּפ :ןעגנוצ עקידרעיײֿפ טימ טקעלַאב טָאה ןוז יד סָאװ ,רעמינּפ .גנודײלקַאב

 שריא ייז ןיא ןבָארגעג טָאה טיונ יד ןוא ייז ןיא ןסימשעג טָאה טניוו רעד סָאװ

 טימ רעדָא ףָאש ןוֿפ ןלעֿפ טימ טקעדַאב ןעוועג זיא טיײקטעקַאנ רעייז .רעבירג

 טקעדַאב טָאה סָאװ ,רבדמ ןוֿפ היח ַא ןוֿפ לעֿפ ַא טימ רעדָא ,לעֿפ-למעק רעקיטש

 ,ןוז רעד וצ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענַײז רעבַײל עטעקַאנ ערעייז .דנַאש רעייז רָאנ
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 טשינ ןענַײז דרעב ערעייז ,רעדיילק-קַאז עטלױֿפעצ טימ טקעדַאב ןעוועג טשינ
 ערעייז .ןרינש-לרעּפ ןיא ,ןטייב ןיא , ןלעוו ןיא טמעקעג ןוא טברַאקעג ןעוועג
 ,סעװעלּפ ןוא ביוטש טימ טרעװשַאב ,טניװ ןוֿפ טמעקעג ןעוועג ןענַײז דרעב
 טימ טקעדַאב ןעוועג טשינ ןענַײז ּפעק ערעייז ,לָאװ-ןסּפעש ןוא רָאה-ןגיצ טימ
 -ַאב רעמייב ןוֿפ ּפעק יד יוװ רָאנ ,דלָאג ןוא רעבליז סיוא טרעמַאהעג ,ןטעמלעה
 טײרּפשרַאֿפ טשינ ןבָאה רעבַײװ ערעייז .ןקָאל עטלזַײרקעג קידלָארט טימ ןסקַאוװ

 רעטשרעביוא רעצנַאג רעד סָאװ ,ןלייא ןוֿפ טײקיטֿפוד עדנצײרֿפױא יד ךיז םורַא
 ןַײז ןוֿפ ,דלעֿפ סלארשי-ץרא ןוֿפ חיר רעד ,ייז טימ לוֿפ ןעוועג זיא טָאטש לייט
 בַײל םעד ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה רעדניר ןוא ףָאש ענַײז ןוֿפ חיר רעד ,רעסַאװ
 ענעדלָאג טימ ןעוועג ןעגנָאהַאב טשינ ןענַײז טַײל יד ןוֿפ טנעה יד .רעיוּפ ןַײז ןוֿפ
 ןוֿפ ןלוקסומ עקידלּפמערק טימ ןעוועג טרַאה ןענַײז ערעייז רעגניֿפ יד .ןעגניר
 ,עיסרעּפ ןוֿפ סנדַײז סָאד ןגָארטעג טשינ ןבָאה רעבַײװ ערעייז .סייווש ןוא טעברַא
 שישרּת ןוֿפ ןעלטרַאג ענעדלָאג טימ טלטרַאגעג ןעוועג טשינ ןענַײז ,עידניא ןוֿפ
 ,םוֿפרעּפ ןענָאקַאלֿפ ערעייז ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטייק טימ ןעגנָאהַאב טשינ ןוא
 -עגנעמַאזוצ .ןרעיילש:-רָאה ערעייז ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז רעדיילק עשרעבַײװ יד
 ןוֿפ לייט ןטשרעביוא םעד טקעדעגוצ ייז ןבָאה ,ןקָאל-רָאה ערעייז טימ טבעוו
 -ברודָא ןוא ענישטּפָאנָאק ןוֿפ טבעוועג ,דײלק-קַאז עמערָא סָאד .טייקטעקַאנ רעייז
 ,בַײל לייט ןטשרעטנוא םעד טקעדַאב טָאה ,םעדעֿפ עטברַאֿפעג טימ ןגָאלשעג
 ,סיֿפ עסעװרָאב :ןלַאדנַאס עשיקידָאַאל טימ ןעוועג טצישַאב טשינ ןענַײז סיֿפ ערעייז
 ,םיוב-טריבלייא ןוֿפ לצרָאװ רעטעקַאנ רעד יװ ,ןייטש ןוֿפ טקַאהעצ ןוא ןבירעגּפָא

 יד טליֿפעגנָא ייז ןבָאה רעבָא רַאֿפרעד .סױרַא ןגעוו יד ףיוא טגנַאלרעד סָאװ
 ,טַײצ-ןגער ןיא ךַײט םענעלָאװשעגנָא ןַא ןוֿפ ןעמָארטש יד יוװ ,ןסַאג רעמילשורי
 רעדעי .ןרעיומ רעמילשורי יד ןוֿפ ןגערב יד רעביא טמױשעגסױרַא ייז ןבָאה
 -- יתונחמ ןיא ,סעּפוק ןיא טרעיוהעג ןבָאה ייז .ייז טימ ןעוועג לוֿפ זיא לקניוו
 ,ענעגייא ןשיווצ ןטלַאהעגֿפױא ךיז ֿבור'ס ןבָאה ייז .סאתורֿבח ,תוחּפשמ ,טַײלסדנַאל

 ןבָאה ףיוה רעדעי ,זיוה סעדעי ,החּפשמ עדעי .טָאטש ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 -- ןעמענֿפױא טנָאקעג רָאנ טָאה טרָא סָאד לֿפיװ ףיוא ,עדמערֿפ יד ןעמונעגנַײרַא
 רעייז .ךעלדנַײרֿפטסַאג רעייז ןעוועג רעמילשורי יד ןענַײז טרּפ םעד ןיא .רעמ ןוא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעלעק יד ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סעקינלגר-ילוע ליֿפ
 רעד ןענַאטשעג זיא סע עכלעוו ףיוא ,סנגיוב עטבלעוועג יד רעטנוא ןענוֿפעג
 ןענוֿפעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ רעמ ךָאנ רעבָא ,ץַאלּפ-שדקמ-תיב רעסיורג
 רָאג םייח ַא ןענוֿפעג ךיז רַאֿפ ןבָאה ,תוחּפשמ ןשיווצ ךיז רַאֿפ טרָא ןייק רעמ
 רעבַײװ ערעייז טימ סעּפורג ןיא ןרעיוה ןעזעג ייז טָאה ןעמ .סַאג רעד ףיוא טושּפ
 סָאװ ,ךעלסּפעש ןוא לייא ןגירק ערעייז טימ ,ךעלקעּפ ערעייז טימ ,רעדניק ןוא
 ,ןגיוב ןטבלעוועג ןדעי רעטנוא ,חסּפ ןברק ןרַאֿפ ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה ייז
 ,סעדייבעג עשיטָאטש יד ןוֿפ גנעגכרוד יד ןשיווצ .ןלַײז יד ןשיווצ ,ןלעווש יד ףיוא
 יד רעטנוא ,רעצעלּפ עשיטָאטש יד ןוֿפ ןדַאסַאֿפ עטרעטסַאלֿפעגסיױא יד ףיוא
 -תיב םעד טימ טָאטש לייט ןטשרעביוא םעד ןדנוברַאֿפ ןבָאה סָאװ ,וליֿפַא ןקירב
 רעטשרעביוא רעד ןיא ןצַאלַאּפ יד ןוֿפ ןלעוװש יד וצ זיב וליֿפַא ;ץַאלּפ-שדקמ

 -עלשמערוט סעסודרוה ןוֿפ סנטָאש יד וצ וליֿפַא זיב ,ןעגנַאגרעד ייז ןענַײז טָאטש
 דִיי ןייק ואוו ,םָארדָאּפיה םעד ןוא רעטַאעט םעד ןוֿפ ןלַײז יד ןשיווצ וליֿפַא .רעס
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 ןיוש ,עדמערֿפ יד ןוֿפ םָארטש רעד ןסָאגעג ךיז טָאה ,טקעמשעגנַײרַא טשינ טָאה
 סיוא .םונה-יג ןוֿפ ,ןורדק-לחנ ןוֿפ טנעװ-ןלָאט עקידעּפושמ יד ןוֿפ טדערעגּפָא
 עקילַײװטַײצ ןגָאלשעגֿפױא ייז ןבָאה ןסערּפיצ ןוא רעמייב-טריבלייא ןוֿפ ןגַײװצ
 ,עדמערֿפ יד טימ ןעוועג ןעגנָאהַאב ןענַײז םילשורי ןוֿפ ןרעיומ עלַא .ןקעדרעביא
 .ךיז רַאֿפ םייה ַא טרעיומעגסיוא ייז ןכָאה ןייטש ַא ןוֿפ ךָאל רעדעי ןיא

 למיה רעד ."טרָא טָאד גנע רימ זיא סע; :טגָאזעג טשינ רענייק טָאה ךָאד ןוא
 טלגנעלשעג ךיז ןבָאה טכַאנרַאֿפ ןוא ,גָאטַײב טכיל סרעבעצ טימ טציײלֿפעג טָאה
 ילב ןדנוצעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,ןרעַײֿפ יד ןוֿפ קידנעײגֿפױא ,ךעלדנקלָאװ-ךיור יד
 ךיז ןבָאה ,םילשורי םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןלָאט עֿפיט יד ןוֿפ .ןטלעצעג ערעייז

 ןציז סָאװ ,טַײל יד ןוֿפ ןבעגעג ןסיוואוצ ןוא ךעלּפמעל-לייא עניילק ןטכיולעג
 -דנקלָאװ ןײגֿפױא ןעזעג ןעמ טָאה םילשורי םורַא גרַאב ןציּפש עלַא ןוֿפ ,ייז ןבעל

 ןשטנעמ זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה סָאװ ,ךעלמעלֿפ-רעַײֿפ עטיור ןוא עיולב ,ךיור ךעל

 יד ןרָאװעג םיוקמ ןטלָאװ סע יו ,ןעוועג זיא סע .םילשורי ןייק ןעמוקעג ןענַײז
 וצ טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד ןעמָארטש ןלעװ גָאט םעד ןיא,, :איֿבנ ןוֿפ דייר
 ,"גרַאב ןקילייה םעד

 .שדקמ-תיב ןֿפױא ןעזעגנָא טשרע רעבָא ןעמ טָאה ןדִיי ץוביק ןסיורג םעד
 ײלרענעדײשרַאֿפ יד טימ טקַאּפעג ױזַא ןעוועג זיא םייוג יד ןוֿפ לסעג סָאד .ףיוה
 ןשיווצ ןקעטשרַאֿפ וצ עקליּפש ַא ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע זַא ,סעקינלגר-ילוע

 םעד רַאֿפ ךיז ןטײרבוצרָאֿפ טלַײאעג ךיז ןבָאה עלַא .עסַאמ רעטּפָארּפעג רעד
 ,תוֿבדנ ןוא םירדנ ערעייז ןלָאצַאב וצ ,ךיז ןקיניר וצ ,ֿבוט-םוי ןקיליײה ,ןסיורג
 םעד רַאֿפ .שדקמה-תיב ןרַאֿפ םיסמ יד ןלָאצוצּפָא ,תונברק ערעייז ןעגנערב וצ
 טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ גנַארדעג סיורג ַא ןעוועג זיא רצוא-שדקמה-תיב
 ןעוועג ןענַײז שדקמ-תיב ןוֿפ םירבזג ליֿפ .ןעקנַאשעג ערעייז ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא
 ,רענייטש ערעַײט ןיא ,רעבליז ןוא דלָאג ןיא תוֿבדנ יד ןעמענוצוצ טצעזעגסיוא
 ןוֿפ טַײל יד סָאװ ,ןלייא עשילרעטסיוא ןיא ,ןֿפָאטש-ןדַײז עטבעוועג עטסנַײֿפ יד ןיא
 טלעטשעגסיוא ןענַײז ךיוא .םוטקילייה םוצ טכַארבעג ןבָאה ןצניוװָארּפ עטַײװ יד
 גנערדעג סיורג ַא ןעוועג זיא ָאד ךיוא ןוא --- ,םינֿפלח יד ןוֿפ ךעלשיט יד ןרָאװעג
 -פַארד-ַארטעט ,סעמכַארד .ןרַאניד ערעייז טלסקעוועגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ
 ןוֿפ תורוצ ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,רעדנעל עלַא ןוֿפ תועבטמ ,סעמ

 ןלָאצוצנַײא ףיוא ,תועבטמ עשידִיי ענרעּפוק ךיוא ױזַא ,תויח ןוא ןשטנעמ ,רעטעג
 טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ךיוא ןענַײז טַײל ליֿפ רעייז .רצוא-שדקמ-תיב ןרַאֿפ םילקש יד
 ,רצוא-שדקמ-תיב ןוֿפ םינגס יד ןסעזעג ןענַײז סע עכלעוו ַײב ,ךעלשיט יד םורַא
 -עגנַיײרַא ןעמ טָאה ,טייקרעכיז ןיא ןטלַאה טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,טלעג סעדעי
 ףיוא םיסקנּפ ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאֿפ ןענַײז סע ןוא ,רצוא-שדקמה/תיב ןיא טגייל
 םעד ןבעל דלַאב .סעמוס עטגײלעגנַײא יד ןוא ןעמענ יד טעמרַאּפ ןוא סוריּפַאּפ
 ןנח -יוב יד ןבָאה ןקעד יד רעטנוא גנעג"ױלַײז יד ןיא ,רצוא-שדקמ-תיב
 רעסיורג רעד בילוצ .םיֿבוט-םוי יד רעביא ךעלבלעוועג ערעייז ןגָאלשעגֿפױא

 יד ןגָארטעגרעבירַא זיוה עשינהּכ:סיורג סָאד טָאה תונברק ףיוא עגַארֿפכָאנ
 -תיב ןיא ,םיתזה-רה ןֿפױא ךעלטנייוועג טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלבלעוועג
 -עג ןענַײז ךעלבלעוועג יד ןיא .םלוע ןוֿפ טייקכעלמעוװקַאב רעד רַאֿפ ,ףיוה-שדקמ
 סָאװ ,ןצריוועג ערעדנַא ןוא רעטעלב-םימשב ,לעמ ,ןלייא ,ןביוט ןֿפױקרַאֿפ םוצ ןעוו
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 רעד ןוֿפ רעבַײװ ליֿפ .תונברק-גנוקינייר יד רַאֿפ ןכיורבעג טֿפרַאדַאב טָאה ןעמ

 תונברק-גנוקינייר ערעייז ןעגנערב טימ טרַאװעגּפָא ,ןרעבעג ןכָאנ ,ןבָאה ץניוװָארּפ

 יז רעדייא ,טַײל ליֿפ ןבָאה ךיוא .םילשורי ןייק ןעוועג לגר-ילוע ןענַײז ייז זיב

 -ייױמוא רעד ןוֿפ ןקינייר ךיז רעירֿפ טלָאװעג ,חסּפ ןברק רעייז טכַארבעג ןבָאה

 ןכַאז עקידאמט ןרירנָא ןוֿפ טקעטשעגנָא ןרָאװעג ןענַײז ייז רעכלעוו טימ ,טייקינ

 ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא תונברק-גנוקינייר ףיוא עגַארֿפכָאנ יד ,רָאי ןצנַאג םעד ךרוד

 ןרעביא גָאט ןצנַאג ַא חבזמ ןוֿפ ןעגנַאגעגֿפיױא זיא לַײז עקידרעַײֿפ עסיורג ַא זַא

 ןֿפױק טֿפרַאדעג ןעמ טָאה תונברק-גנוקינייר יד .ןַײרַא למיה ןיא שדקמה:תיב

 ןעמונרַאֿפ חסּפ רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,לודג-ןהּכ ןוֿפ רעבלעוועג יד ןיא ךעלסילשסיוא

 -עג םימכח:-ידימלּת יד ןבָאה ןרָאצ ןוא רעצ טימ .ףיוה-שדקמ-תיב ןצנַאג םעד

 טימ ףיוה-שדקמ-תיב ןרעביא טגיילעצ ךיז ןבָאה ןנח-ינב יד יװ ןקוקוצ טזומ

 -ץגֿפױא ןיא רָאי ץנַאג ַא ואוו ,סעילַאה-ןלַײז יד ןיא -- :רעבלעוועג ערעייז

 רעלדנעה יד ןוֿפ לוק סָאד ןעגנַאגעגֿפױא טציא זיא ,הרוּתה-לוק סָאד ןעגנַאג

 ַא טנשרדעג ןוא ןענַאטשעג ןענַײז םימכח-ידימלּת יד ואוו ,טרָאד ןוא ;רעמערק ןוא

 .ןענַאטשעג טציא ןענַײז ,ערעל סטָאג קלָאֿפ ןרַאֿפ ןוא םידימלּת יד רַאֿפ רָאי ץנַאג

 .םימכח:ידימלּת יד ,ןָאט טנָאקעג טשינרָאג רעבָא ןבָאה ייז .רעלסקעוו:-דלָאג יד

 -ידימלּת יד ןוֿפ טנעה יד ןוא ,קרַאטש ןעוועג לָאמטסנעד זיא ןנח ןוֿפ זיוה סָאד

 -טנעצ ןייא ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז --- ,ךַאװש ןעוועג ךָאנ ןענַײז םימכח

 יז יװ ,לודג-ןהֹּכ םעד ןגעק ןלעטשנגעקטנַא ךיז לָאז סָאװ ,טעטירָאטיױא עלַאר

 ,לאילמג ןבר ,לקינייא סללה ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןזיװַאב רעטעּפש סָאד ןבָאה

 ,ןצישַאב וצ טיירג ,טכַאמ עשימיור יד ןענַאטשעג סננח יד רעטניה זיא ךָאנ וצרעד

 םענייא ןיא ,םילשורי ןיא ןעזעגנָא ןיוש ,טכַאמ עשימיור יד ,יז טָאה ןעמ ,ָאי

 טרעמעג ךיז ןבָאה ,םילוע םָארטש םעד טימ םענייא ןיא ,ןוז -גנילירֿפ רעד טימ

 זיוה סטָאג ןטלַאהעג ןבָאה ןזַײא סמודא ןוא טנעה סמודא .ןטרָאהָאק עשימיור יד

 עטשרע יד ןוַײװַאב ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה םיוק .םעלק רעייז ןיא טמעלקעגנַײא

 ,וחירי ןוֿפ ןטרָאהָאק יד םילשורי ןייק ןעמוקעגּפָארַא ןענַײז ױזַא ,סעקינלגרדילוע

 עשינולקשַא יד ןעזרעד טָאה ןעמ .ןדריה-רֿבעמ ןוֿפ וליֿפַא ,ןורמוש ןוֿפ ,הירסק ןוֿפ

 -עגסיוא ןעוועג ןענַײז ףיוה-שדקמ-תיב ןצנַאג ןרעביא .רעמינּפ עטנערבעגּפָא

 ןוא ,רעסעמ ַא טקעטשעג טָאה לארׂשי ןוֿפ ץרַאה ןיא .ןכַאװ עשימיור יד טלעטש

 -תיב ןיא ,לארׂשי ןוֿפ ץרַאה ןֿפױא .ןקיטולב טרעהעגֿפױא טשינ טָאה ץרַאה סָאד

 .טייקילייה רעדעי ףיוא ןטָארטעג טָאה ןוא סוֿפ סמודא ןענַאטשעג זיא ,שדקמה

 יז טָאה ןעמ ,טכַאֿפַײרדרַאֿפ ,טלּפָאטרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז ַאינָאטנַא רעד ןיא ןכַאװ יד

 יז ןבָאה רעכעל-קוקסיוא יד ןוֿפ .ןסמיזעג יד ףיוא ,ןענָאקלַאב יד ףיוא ןעזעגנָא

 סרעצנַאּפ ערעייז ,טֿפרַאשעג ןדרעװש עצרוק ערעייז טימ זדנוא וצ טקוקעגסיױרַא

 רעד ןוֿפ גיוא סָאד .האנק ןוא סַאה טימ טליֿפעגרעביא רעצרעה ערעייז ןוא טלייאעג

 זיא טציא ;קיניײװעניא ןוֿפ שדקמה:-תיב םעד טכַאװַאב רָאי ץנַאג ַא טָאה ַאינָאטנַא

 רעד ןוֿפ ןטָאשעגסױרַא ךיז ןבָאה ןטרָאהָאק יד .ןסיורד ןיא ןעמוקעגסיױרַא סע

 -שדקמ-תיב ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא ַאינָאטנַא

 -עגיא יד ןוֿפ גנעגנַײרַא עלַא ַײב ןרָאװעג טלעטשעגנָא ןענַײז ןכַאװ ערעווש .ףיוה

 .טכיירגרעד ייז ןבָאה לכיה םוצ טרַאה וליֿפַא .ןרעיוט עקידנסיורד ןוא עטסקינייוו

 רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא סיֿפ ערעייז ןגָארטעג יז ןבָאה ןילּפיצסיד רעגנערטש טימ
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 יד טימ טדנעלבעג ,סרעצנַאּפ ערעייז ןוֿפ ןּפַאלק יד טימ טרעּפמילקעג .,ךַאװ

 יד ןעזעגנָא ךיז ןבָאה טכַאנַײב ןוא .ןדרעוװש ערעייז ןוֿפ םיֿפלח עקידנעקנַאלב

 עטכַאװַאב יד רעביא ןצַאקרוטש עטלעטשעגסיוא יד ןוֿפ ןרעַילֿפ עקידרעקַאלֿפ

 ,לארׂשי ןוֿפ ץרַאה סָאד טרעװשַאב ןוא ןֿבקעי טָארדַאב ןבָאה ייז ןוא -- .ןרעיומ

 יװ םילשורי ןיא טלעטשעגנַײא רעִירֿפ ךיז רָאטַארוקָארּפ רעד טָאה רָאי םעד ןיא

 ;םיא טימ ןעמוקטימ טזומעג טָאה עטמַאַאב ןוֿפ בָאטש רעסיורג ַא .לָאמ סרעדנַא ןַא

 טנעמעלע ןשימיור םעד ןוֿפ גנוגעווַאב רעסיורג רעד ךָאנ ןעז טנָאקעג סע טָאה ןעמ

 ןסָאלשעגּפָא ןרָאװעג ןענַײז ץַאלַאּפ-סודרוה םעד םורַא ןעמַאצ יד .םילשורי ןיא

 רוטַארוקָארּפ רעד וצ טשינ טנעָאנ טזָאלעגוצ טשינ םענייק טָאה ןעמ .ןכַאװ טימ

 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןצַאלַאּפ-םערוט עשסודרוה ערעדנַא עֶלַא וצ טשינ ךיוא ןוא

 עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עליוויצ טימ ,עטמַאַאב טימ ,רעטילימ ןשימיור טימ טצעזַאב

 ןענערב ןצַאקרוטש ןעזעג ןעמ טָאה טנוװָא ןיא .רָאטַארוקָארּפ םעד ןוֿפ רעטיײלגַאב

 -ַאּפ ערעדנַא ךיוא .ןרעיומ ערעווש ,עכיוה יד ןוֿפ רעכעל יד ןוֿפ סיױרַא ןענַיײש ןוא

 ןענַײז ,טייקלקנוט ןיא טליהעג ךיז ייז ןבָאה רָאי ץנַאג ַא סָאװ ,םילשורי ןיא ןצַאל

 ץַאלַאּפ-םיאנומׂשה רעטסנרע ,רעטלַא רעד ךיוא .ןרָאװעג ןטכױלַאב ןטנוװָא יד ןיא

 טימ ןעוועג טניואווַאב זיא רע .ןבעל ןוֿפ םינמיס ןזַײװאוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה

 טָאה ןעמ .הירֿבט ןוֿפ טכַארבעגטימ טָאה סודרוה סָאװ ,רעטיה-רעיוט עשסודרוה

 ןעמוק ייז ןעוו ,ןַילא ָאד ןעייטש זיוה ןשסודרוה ןוֿפ ןצנירּפ יד זַא ,טסואוועג ךיוא
 ןקיציּפש ַא טימ טמַאצעגמורַא ,ץַאלַאּפ ןוֿפ עסַארעט:ךַאד רעד ףיוא .םילשורי ןייק

 טָאטשטּפיױה ןַײז ןוֿפ ,ַאּפיטנַא סודרוה ןריצַאּפש טקרעמַאב ןעמ טָאה ,סמיזעג

 ,טלײצרַאֿפ ךיז טָאה ןעמ .הידורוה בַײװסּפעק ןַײז טימ ,ןעמוקעגרעטנורַא הירֿבט

 -ךיוה .ץַאלַאּפ -םיאנומׂשה םעד םורַא ןכָארבעגסיױא ןלַאדנַאקס ןיוש ןענַײז סע זַא

 יו -- ,רעמודא רעד יװ ,שדקמה:תיב ןוֿפ טקרעמַאב ןבָאה םינהּכ ענעסקַאוװעג

 -ךַאד רעד ףיוא ןיכַאדלַאב ןַײז רעטנוא ןסעזעג זיא --- ,ןסודרוה ןֿפורעג טָאה ןעמ

 רענעסַאלעגסיױוא רעד ,בַײװ:טּפעק ןַײז טימ ץַאלַאּפ-םיאנומׂשה םעד ןוֿפ עטַארעט
 ןענַײז םינהּכ יד .ןַײרַא שדקמה:תיב ןיא ךַײלג רעטנורַא טקוקעג ןוא ,הידורוה

 ןעמונעג טָאה ןעמ .םיאנק יד טליײצרַאֿפ סע ןבָאה ןוא ןַײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעג

 ןַײד זָאלרַאֿפ ,ימודא ,ימודא; ןעַײרש ןוא רענייטש טימ ץַאלַאּפ םעד ןֿפרַאװַאב
 ןֿפױא ,טכַאמ עשימיור יד רעבָא ,ןעמונעגטסעֿפ םיאנק יד ןבָאה ןכַאװ יד *!טרָא

 ,עדייב ייז לַײװ ,טַײרֿפַאב רעטעּפש ייז טָאה ,סוטַאליּפ רָאטַארוקָארּפ םעד ןוֿפ קנואוו

 ןרעדנַא ןרַאֿפ סנייא טֿפַאשדנַײֿפ סיורג טַאהעג ןבָאה ,סודרוה ןוא סוטַאליּפ

 ןענַײז ,בַאטש ןשירָאטַארוקָארּפ םעד טימ ,ףיוה ןכעלטשריֿפ םעד טימ ןעמַאזוצ

 ,סנירעצנעט עשיכירג .רעריזירֿפ עשיאיײדלַאכ ,רעכוק עשיריס ןרַאש ןעמוקעגנָא

 ױעמוֿפרעּפ ןוא רערימשלייא ,תונוז עשיבַארַא ,סנירעליּפש-ןטײלֿפ עשיטּפיגע

 זיא סע .ייז טימ טלמיוועג טָאה טָאטש לייט רעטשרעביוא רעצנַאג רעד .רעשימ

 "וצ ךיז זיא החּפשמ יד .לודג-ןהּכ ןוֿפ ץַאלַאּפ רעסיורג רעד ןרָאװעג טבעלַאב

 ןוֿפ רערעדעי תמחמ ,ןטמַא ערעייז ףיוא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןיז עלַא .ןעמוקעגֿפיױנ

 זיא אֿפיּכ םעדייא רעד .שדקמה:תיב ןיא ןטסָאּפ ןכיוה רעייז ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ייז

 ענעזעוועג עדייב ,רזעילא ןוז רעטסטלע ןַײז ןוא ןנח רעטלַא רעד .לודג-ןהּכ ןעוועג

 רעבָא .טְמַא רעייז ןיא לודג-ןהּכ ןקידנריגער םוצ ךַײלג ןעוועג ןענַײז ,םילודג-םינהּכ
 רעטייוצ רעד ןעמונרַאֿפ טָאה לודג'ןהּכ ןכָאנ ץַאלּפ ןקידנריגער ןטסכעה םעד
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 רעִירֿפ טזומעג ,רעבירעד ,טָאה רע ןוא לודג-ןהּכ ןרעוו טלָאזעג טָאה רע :ןנחוי ,ןוז
 --- ןוז ַא ךָאנ .רעריסַאק ,רבזג ןעוועג זיא ןוז רעטירד רעד .ןגס סלודג-ןהּכ םעד ןַײז
 -סטלע ןַא --- רענייא ךָאנ .ץליהעג ןוא ןלייא ןוֿפ ןרעמַאק יד רעביא רעעזֿפױא רעד
 לייט ןטשרעביוא םעד ןיא ,ץַאלַאּפ סאֿפיּכ .ךַאװ-שדקמ-תיב רעד רעביא רעט
 -סיוא טָאה סָאװ ,לבריוועג-ןשטנעמ םעד ןוֿפ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא ,טָאטש
 טרָאד ןעמ טָאה טנוװָא ןדעי .ֿבוט-םוי ןוֿפ ןעמוקנָא םעד טימ םילשורי ןיא ןכָארבעג
 ,עקיטכעמ ליֿפ יד רַאֿפ ןטַײצלָאמ עכעלרעַײֿפ ,תוחמש ,ןטעקנַאב טעװַארּפעג
 "ורי יד .םילשורי ןייק ֿבוט-םוי ףיוא ןעמוקעגנָא ןענַײז סָאװ ,טַײל עכַײרסולֿפנַײא
 ערעייז ןוֿפ ןַײרַא-טָאטש ןיא קירוצ ךיז קידנרעקמוא ,עיטַאוקָאטסירַא רעמילש
 -ֿפיױא ךיוא ןבָאה ייז :לודג-ןהּכ םעד ןָאטעגכָאנ טָאה ,וחירי ןיא ןטרָאזער-רעטניוו
 ןטעקנַאב טימ טלײװרַאֿפ יז ןוא ןצַאלַאּפ ערעייז ןיא עדמערֿפ ליֿפ יד ןעמונעג
 יד ,לּפיש-ןטײלֿפ טרעהעג ךיז ןטנוװָא יד ןיא טָאה רעטצנעֿפ ןוא ןריט עלַא ןוֿפ
 ךיז טָאה טכיל סָאד .ןּפמָאל-לייא טימ ןרָאװעג ןטכױלַאב ןענַײז ןרעיומ-ןצַאלַאּפ
 רעזַײה יד ןוֿפ גנעגנַײרַא יד רעביא .ןסַארעט יד ןוֿפ ,ןענָאקלַאב ןוֿפ ןסָאגעגּפָארַא
 -אוצ ןבָאה עכלעוו ,רעכיטשיט עטבעוועג-לדייא ןרָאװעג ןעגנָאהעגסױרַא ןענַײז
 ,תודועס טימ טסעג יד ןעמ טלַאהרעטנוא קינייװעניא זַא ,ןבעגעג ןסיוו

 לייט ןטשרעביוא םעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט עשסודרוה סָאד

 ,טָאה ,ןגיוא עשידַיי ןיא ןרָאד ַא יו ןענַאטשעג סע זיא רָאי ץנַאג ַא סָאװ ,טָאטש
 ןבעג וצ ןבילקעג ךיז ,םימכח-ידימלּת יד ןוא םינבר יד ןוֿפ טייקרעטיב רעד וצ
 ןיא ךיז ןקילײטַאב רעדניק סננח וליֿפַא זַא ,טדערעג טָאה ןעמ .ןעגנולעטשרָאֿפ

 לודג-ןהֹּכ רעד סָאװ ,סעקירָאטער ,סענימָאטנַאּפ ,ןדַארַאּפ-ןקסַאמ יד ןיא ,ןליּפש יד
 ןלַײװרַאֿפ וצ ףיוא רעליּפש-ןרָאטַאמַא ןוא עלענָאיסעֿפָארּפ טימ ןריֿפֿפױא טזָאל
 רעד .רעטַאעט םענעגייא ןַײז טַאהעג טָאה ףיוה סעסוטַאליּפ .טסעג עדמערֿפ יד
 ןענַײז סע .םָארדָאּפיה ןשסודרוה ןסיורג םעד ץיזַאב ןיא ןעמונעג טָאה לודג"ןהּכ
 -ֿפיוא טָאה עשרה סודרוה סָאװ ,סרַאזעצ יד ןוֿפ ןעוטַאטס יד ןעוועג ןטרָאד ךָאנ
 יד ןוֿפ קָאב-םערוטש רעד ןעוועג זיא םָארדָאּפיה רעד .םילשורי ןיא טלעטשעג
 -וֿפ ,ןעמערוטש וצ םיא ןבילקעג ךיז ןעמ טָאה חסּפ ןדעי .ןדַיי רעמילשורי עמורֿפ
 סוטַאליּפ טָאה ֿבוט-םוי םעד .ןייטש ַא ךָאנ ןייטש ַא ןעמענרעדנַאנוֿפ ,ןֿפרַאװרעדנַאנ

 ןוא רעײגסוֿפ עשינולקשא טימ ןכַאװַאב קרַאטש רעייז םָארדָאּפיה םעד טזָאלעג
 העדב טָאה סוטַאליּפ זַא ,םילשורי ןיא טדערעג טָאה ןעמ .,רעטַײר עשינַאמרעג
 סרָאטַאידַאלג ןשיווצ לגנַארעג ַא --- םָארדָאּפיה ןיא ןריֿפוצכרוד ֿבוט-םוי םעד
 םילשורי ןייק טכַארבעג טָאהעג ןיוש ןעמ טָאה םעד רַאֿפ סָאװ ,תויח ןוא
 -שדקמ-תיב ןיא ןדִיי יד ןשיווצ טדערעג ןעמ טָאה --- ,סָאד רָאנ ,ןגיײטש ןיא ןבייל
 וצ ןסיוו ןליֿפַא לָאז ןעמ ,םילשורי ןיא ןזָאלוצ טשינ לָאמ ןייק ןעמ טעוו --- ,ףיוה
 לֵאמ סָאד ,סע טסייה ,ןעמ טעװ ,תויח טימ טָאטשנָא :ןבעל ןטימ םעד רַאֿפ ןלָאצַאב
 ןגעוו דייר עלַא יד טצונעגסיוא ןבָאה טַײל סאבא-רב .ןשטנעמ טימ ןעלגנַאר ךיז
 -לגר-ילוע עמערָא יד ןשיווצ טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ייז .תויח טימ ליּפש םעד

 -עג ןסיוואוצ ןוא תועידי עכלעזַא טײרּפשרַאֿפ ןבָאה ,קרַאמ ןטיירב ןֿפױא סעקינ
 עסיורג רַאֿפ לַאנגיס רעד ןַײז טעוװ םָארדָאּפיה ןֿפױא םערוטש רעד זַא ,ןבעג
 "עג יד סָאװ רָאנ .םילשורי ןיא חסּפ םעד טרַאװרעד ןבָאה עלַא סָאװ ,ןשינעעשעג
 ,טסואוועג טשינ רענייק טָאה ,ןַײז ןלעװ ןשינעעש
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 ןעשעג סעּפע גנילצולּפ זיא לָאמטסנעד

 ,תירחש תליֿפּת וצ ,ןגרָאמירֿפ ןיא ןעוועג זיא סע .טנַײה יו סע קנעדעג ךיא
 געט ריֿפ טַאהעג ךָאנ ןבָאה רימ .לודגה-תבש ךָאנ .ךָאװ רעד ןוֿפ גָאט ןטייווצ םעד
 תבשיֿברע ,רעקיטכיר ,תבש םוא ןלַאֿפעגסיױא רָאי סָאד ןזיא חסּפ .ֿבוט-םוי וצ
 טָאה ןוא שרדמ-תיב ןיא לוטש ןַײז ףיוא ןסעזעג זיא ןומידקנ יבר ןַײמ .טנווָא ןיא
 ךעלקנעב ףיוא סיֿפ ענַײז וצ ןסעזעג ןענַײז עכלעוו ,םידימלּת ענַײז ,זדנוא רַאֿפ
 טָאה ללה סָאװ ,הנקּת יד ,חסּפ ןברק ןוֿפ םיניד יד טרעלקרעד ,דרע רעד ַײב
 סע ןוא ריט יד ףיוא ךיז טנֿפע .תבש החוד זיא חסּפ ןברק זַא ,ןעוועג ןקתמ
 "עג ןענַײז ןגיוא ענַײז .תוירק-שיא הדוהי -- ןיירַא טניוומערוטש ַא יו טלַאֿפ
 ןענַיײז יז .רעַײײֿפ ןדליוו ַא טימ טנערבעג ןבָאה ןוא ,ןֿפָאלשעגסיוא טשינ ,טיור ןעוו
 רוגיֿפ ןַײז .רעסַאװ-רעַײֿפ ןיא ןדָאבעג ןעוועג ךיז ןטלָאװ ייז יוװ .ןעוועג טכַײֿפ
 טבעוושעג ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,רעטכַײל ,רעטנקירטעגסיוא ,רעגיד ןעוועג ךָאנ זיא
 זדנוא וצ סיוא רע טקערטש ,לטנַאמ ןַײז ךיז ךָאנ קידנּפעלשכָאנ .ןטֿפול רעד ןיא
 רַאֿפ זיא רע ךָאנ רעדייא ,סיוא טַײרש ןוא טנעה עקידרענייב ,עניד ענַײז רעירֿפַא
 ןבעגעגּפָא םולש םיא טָאה רע ךָאנ רעדייא ןוא ןעמוקעג ןיבר רעזדנוא

 !ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע --

 טגערֿפעג םיא טָאה יבר רעד .טרָאװ ןוֿפ ןרָאװעג םמותשנ עלַא ןענַײז רימ
 :שרדמ-תיב ןוֿפ טנַאװ רעד ַײב לוטש רעטרעױמעגכַײלג ןַײז ףיוא קידנציז ,תחנב

 ?הדוהי ,ןביהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ?הדוהי ,ריד טימ זיא סָאװ --
 ןֿפורעגסױא הדוהי טָאה -- !הלואג יד --

 ןבָאה רימ .טרָאװ םעד ןוֿפ רעמינּפ ערעזדנוא סיוא ןֿפָאלטנַא זיא טולב סָאד
 .טרָאװ ןסיורג םעד רַאֿפ קערש ןקידרעטיצ טימ טקוקעגנָא ערעדנַא'ס סנייא

 טגָאזעג רעטַײװ יבר רעזדנוא טָאה --- ,הדוהי .ןעשעג זיא סע סָאװ ,לײצרַאֿפ ---
 ןַײד זיא ואוו ןוא ?הדוהי ,טַײצ עצנַאג יד ןעוועג סָאד וטסיב ואוו -- ,תחנב
 | ?הדוהי ,יבר

 טמוק רע .םילשורי ןוֿפ ןרעיומ יד ַײב טייטש חישמ-ךלמ רעד ?יבר ןַײמ --
 טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ רעד יו ױזַא ,רומח לע בכור ינע ,ןטַײרוצנַײרַא טנַײה
 ,ץיזַאב ןַײז ןיא טָאטש יד ןעמענ וצ ,םיא ףיוא

 טביוה ,ןגערֿפוצרעביא טרָאװ ַא םיא טָאהעג טַײצ ךָאנ ןבָאה רימ רעדייא ןוא
 רע .ץנַאט ַא ןיא יוװ ןגעווַאב ךיז ןעמענ סיֿפ ענַײז ןוא ,טנעה ענַײז ףיוא הדוהי
 בכוכ ךרד;; :גנַאזעג ןקידתולעּפתה ןיא ךיז רַאֿפ טמורב ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפ
 "!ןןלֿפונה דוד תכוס תא יתומקה !'ה םוי םויה !ונל דלֹוי דלי !בקעימ

 טקוקעגנָא טָאה רע .טרָא םעד ןוֿפ טגעװַאב טשינ ךיז טָאה יבר ןַײמ רעבָא
 ;:שירעלעֿפַאב רָאנ ,תחנב רעמ טשינ ןיוש םיא וצ טגָאזעג טָאה ןוא ןהדוהי

 !רעטרעװ רַאֿפ טַײצ ןייק טשינ זיא סע ?ןעשעג זיא סָאװ ,הדוהי ,לײצרַאֿפ --
 ןביוהעגנָא טָאה ןוא טרָאװ ןגנערטש סניבר םעד ןוֿפ ךיז וצ ןעמוקעג זיא הדוהי

 ,רדח םעד ןזָאלרַאֿפ ןסייהעג טשינ זדנוא ןעמ טָאה לָאמ סָאד .םעטָא ןָא ןלײצרַאֿפ
 :יולג זיא ךַאז יד ןוא טשינ דוס ןייק רעמ זיא סע זַא ,טליֿפעג טָאה ןעמ

 -ַאזוצ זדנוא טָאה יבר רעד .געט ייווצ רַאֿפ םילשורי טזָאלרַאֿפ ןבָאה רימ; ---
 -עגנָא רימ ןענַײז טרָאד .הדוהי רבדמ ןיא טריֿפעגסױרַא זדנוא ןֹוא ןעמונעגנעמ
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 ןסייהעג זדנוא טָאה יבר רעד .ןנחוי טנרעלעג טָאה סע ואוו ,טרָא ןַא ףוא ןעמוק
 טשינ רע טָאה םענייק .םיא ףיוא ןטרָאװ ןוא ןדרי ןוֿפ גערב םוצ רעטַײוװ ןייג
 טשינ -- ,םידימלּת עטסטבילַאב ענַײז וליֿפַא טשינ .ךיז ןבעל טזָאלעגרעביא
 רימ .רבדמ ןיא ןבילבעגרעביא רע זיא ןיײלַא .ןֿבקעי טשינ ,ןנחוי טשינ ,ןענועמש
 ,רעסַאװ סָאד טרעַײנ ,רעסַאװ ןייק טשינ ,טיורב ןייק טזָאלעגרעביא טשינ םיא ןבָאה
 ןיא ךיז ןַײז-לֿבוט וצ ףיוא ךיוה גונעג זיא ןוא לַאװק ַא ןוֿפ טרָאד טניר סָאװ
 זיא רע ןעוו ןוא .טכענ ַײרד ןוא געט ַײרד ןיילַא ךיז טימ ןעוועג זיא רע ןוא .םעד
 םיא ןבָאה רימ .םיא רַאֿפ טקובעג ךיז רימ ןבָאה ,רבדמ ןוֿפ זדנוא וצ ןעמוקעג
 ןטלָאװ םיֿבורּכ יד יוװ ,םיא ףיוא ןגעלעג זיא טָאג ןוֿפ דחּפ רעד .טנעקרעד טשינ
 יד ןוֿפ סאילמּפ עלַא םיא טימ ןעגנַאגעגכרודַא ןוא ךיוה רעד ןיא ןביוהעג םיא
 "עג ןבָאה רעדילג ענַײז ןוא רעַײֿפ ןסַײװ טימ טנערבעג טָאה םינּפ ןַײז .ןעלמיה
 זיא םיא ןיא ץלַא .'ה הנרמאת יתומצע לכ :טגָאז םיִלהּת רעד יו ױזַא ,טרעטיצ
 סיורג סָאװ סעּפע זַא ,ןעזעגנַײא דלַאב ןבָאה רימ ןוא .רעֵירֿפ יו שרעדנַא ןעוועג

 -עג טשינ רימ ןבָאה ןעשעג זיא סע סָאװ רָאנ .םיא טימ ןעשעג זיא סדמערֿפ ןוא
 ,רבדמ ןיא ןילַא ןָאטעג טָאה יבר רעד סָאװ ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ .טסואוו
 ןיא ןעוועג לֿבוט ךיז טָאה רע .ןדרי םַײב געט ַײרד ןעוועג ךָאנ זדנוא טימ זיא רע
 רענייא טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא .סעּפע רַאֿפ ןעוועג ןיכמ רעייז ךיז ןוא ןרעסַאװ יד
 רימ ןעוו .ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא ןוא -- ?!טַײצ ןַײז טמוק טציא; :ןרעדנַא םוצ
 רָאנ טשינ ,טנעקרעד טַײל יד םיא ןבָאה ,וחירי ןייק ןעגנַאגעגֿפױא ןדרי ןוֿפ ןענַײז
 ,עדנילב יד ךיוא רָאנ ,עקידוועעז יד

 עלַא רימ סָאװ ,ימלּת-רב רעדנילב רעד גערב ןֿפױא ןסעזעג טרָאד זיא סעג
 ,געוו ןֿפױא טצעזעגֿפױא ךיז טָאה רע .ךיוב סרעטומ ןַײז ןוֿפ דנילב רַאֿפ םיא ןענעק
 טלָאװ רע יו ,ןעוועג סע זיא ,םיא רַאֿפ ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא יבר רעד ןעוו ןוא
 טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה רעדנילב רעד םערָאװ .ןעזעג ןעוועג םיא
 טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו ןוא "!רימ ףיוא ךיז םערַאברעד ,דוד-ןב; :ןֿפורעג ןוא
 םיא רימ ןבָאה ,ןדנילב ןוֿפ ליומ םעד ןוֿפ ןײגסױרַא טרָאװ עסיורג עכעלקערש סָאד
 סע .ןמיס רעטוג ַא זיא סע; :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןועמש רעבָא ,ןליטשנַײא טלָאװעג

 טביוה םימשה-תוכלמ ןוֿפ הלשממ יד ןוא ןעמוקעגנָא זיא טַײצ ןַײז זַא ,ןמיס ַא זיא
 - ."טשינ ןעעז עקידוועעז יד סָאװ ,סָאד ןעעזרעד עדנילב יד םערָאװ ,ןָא ךיז

 ןַײד , :םיא וצ טגָאזעג טָאה ןוא ךיז וצ ןדנילב םעד ןֿפורעגוצ טָאה יבר רעד;
 "רב רעד םיא ךָאנ ךָאנ טייג ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ןוא "!טלייהעג ךיד טָאה הנומא
 ,עז ךיא; :טַײרש ןוא טֿפור רע ןוא ,ןדנילב ַא רַאֿפ םיא ןענעק עלַא רימ סָאװ ,ימלּת
 םיא טליטש רענייק ןוא -- "!זדנוא רעביא ךיז םערַאברעד ,דוד ןב עושי ....עז ךיא
 .ןעמוקעגנָא וחירי ןייק ןענַײז רימ ןעוו ןעוועג סע זיא ױזַא ןוא .ןַײא טשינ ןיוש
 ןַײז ןוֿפ הרוׂשב יד טגָאזעגנָא ןוא םיא רַאֿפ ןעגנַאגעגסױרָאֿפ טלָאװ לוק-תב ַא יו
 יד טּפָארּפעגנָא ןבָאה-,רעזַײה יד ןוֿפ סױרַא טמָארטשעג טַײל יד ןבָאה ױזַא ,ןעמוק
 םיא ןיא טליֿפרעד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ױזַא .םיא וצ טנעה יד טקערטשעג ,ןסַאג
 ,טשטנעבעג םיא ייז ןבָאה .טדײלקַאב ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,הרוֿבג יד
 ןגָארטעגנקעגטנַא םיא ןבָאה סרעטומ יד רָאנ ,םיא ןוֿפ טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה יז
 -עג טָאה רענייא רעדעי :םיא רעביא ןסירעג ךיז ןבָאה טײל יד ןוא .רעדניק יד
 טשטנעבעג לָאז זיוה ןַײז ידּכ ,ןעמוק קידצ רעד לָאז ןקלַאב ןַײז רעטנוא זַא ,טלָאװ
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 טָאה סָאװ ,ןַאמ םעניילק ַא ןעזרעד טָאה רעבָא יבר רעד .ןגעוו טענַײז ןוֿפ ןרעוו

 םערָאװ ,ןיבר םעד ןעז ןענָאק לָאז רע זַא ,םיױבנגַײֿפ ַא ףיוא טעּפַארדעגֿפױרַא ךיז

 "עג יבר רעד טָאה .ןעז טנָאקעג טשינ ןַאמ רעד טָאה קלָאֿפ ןוֿפ גנערדעג ןרעביא

 ."ןביללב זיוה ןַײד ןיא טנַײה זומ ךיא ,סויכאז ,ּפָארַא דניוושעג םוק/ :םיא וצ ןֿפור

 ןעגנורּפשעגּפָארַא דײרֿפ סיורג רַאֿפ רע זיא ױזַא ,טרעהרעד סָאד טָאה ןַאמ רעד יו

 טקובעג ךיז ןוא סיֿפ סניבר םוצ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ,ּפָארַא םיוב ןוֿפ לגנַיי ַא יו

 וחירי ןוֿפ טַײל יד .םייהַא ךיז וצ ןיבר םעד טײלגַאב רע טָאה ךָאנרעד .םיא וצ

 רע .טעז; :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא טלמרומעג ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג םמותשנ ןענַײז

 רעד ןעוועג זיא סויכאז םערָאװ -- "!ןַאמ ןקידניז ַא ַײב טסַאג ַא ןַײז וצ ןַײרַא טייג

 ,םיסכומ עלַא ןוֿפ רעטשרעביוא

 םיא רַאֿפ ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע ןוא ןיבר ןרַאֿפ ןענַאטשעג זיא סויכאז רעבָא;

 -עמערָא יד וצ ןגעמרַאֿפ ןַײמ ןוֿפ טֿפלעה יד ביג ךיא ,רַאה ,עז; : טגָאזעג טָאה רע ןוא

 -ריֿפ ּפָא םיא ךיא ביג ױזַא ,טביורעג סעּפע םענייא ןוֿפ בָאה ךיא ןעוו ןוא ,טַײל

 יד זיא טנַײה; :םיא וצ טגָאזעג ןוא טסיירטעג םיא טָאה עושי יבר רעד ."קיכַאֿפ

 ."םהרֿבַא ןוֿפ ןוז ַא טסיב וד םערָאװ ,ןַײרַא זיוה םעד ןיא ןעמוקעגנַײײרַא העושי

 ,סכומ ַא ַײב ּפָא טגַײטש יבר רעד סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל יד וצ ןוא

 סָאװ ,ןעװעטַאר וצ ןוא ןכוז וצ ןעמוקעג זיא םדָא-ןב רעד םערָאװ; : טגָאזעג רע טָאה

 סכומ םעד ַײב ןציז וצ טקיליװַאב טָאה יבר רעד ןוא ."ןריױלרַאֿפ ןעוועג זיא סע

 טָאה רע ןוא ,טרָאד ןֿפָאלשעג זיא רע ןוא ,טרָאד ןסעגעג טָאה רע ןוא .געט ַײרד

 סכומ ןוֿפ זיוה סָאד םערָאװ ,םיא טימ ןעוועג עלַא ןענַײז רימ ןוא .טרָאד טורעג

 ךיז טָאה עושי יבר רעד ןעוו, גָאט ןטרעֿפ ןֿפױא ןוא .ךַײר ןוא סיורג ןעוועג זיא

 ענַײז וצ קירוצ ןעמוקעג זיא ןוא רבדמ ןיא שינרעטַאמ ןַײז ןוֿפ טורעגּפָא טַאהעג

 .םילשורי ןייק זדנוא טימ ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןוא ןעמונעג זדנוא רע טָאה ,תוחוּכ

 ןבָאה רימ .גנַאג רעטצעל רעד ןעוועג סע זיא טציא זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ ןוא

 ,םילשורי ןיא םיׂשעמ עסיורג זדנוא ףיוא טרַאװעג ןבָאה טציא זַא ,טסואוועג

 ןעמוקעגנָא ירֿפ רעד ןיא טנַײה ןענגַײז רימ ןעוו ,ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא ןוא,

 רעד טָאה טרָאד ,םיתזה-רה ףיוא ,הגּפ-תיב ןייק ,םילשורי ןוֿפ ןצענערג יד זיב

 רע טָאה ךָאנרעד .ערוצמ םעד ןועמש ַײב .הניע-תיב ןיא לסיב ַא טורעג יבר

 םעד ןיא טייג, :טגָאזעג ןוא ייז טקישעג ןוא םידימלּת ענַײז ןוֿפ ייווצ ןעמונעג

 ריא טעװ ,ןעמוקנַײרַא ןענירעד טעװ ריא ןעוו .ךַײא רעביאנגעק זיא סָאװ ,ףרָאד

 .ףיורעד ןסעזעג טשינ ךָאנ זיא שטנעמ ןייק סָאװ ,עלעזייא גנוי ַא ןעניֿפעג טרָאד

 סָאװרַאֿפ ,ןגערֿפ ךַײא טעוו רענייא ןעוו ןוא .רימ וצ סע טגנערב ןוא זיול סע טדניב

 ."קיטיונ סע טָאה רַאה רעד --- :םיא וצ ןגָאז ריא טלָאז ,עלעזייא סָאד זיול טזָאל ריא

 וצ; :ןרעדנַא םַײב סנייא טגערֿפעג ןוא טרעדנואוועג ךיז ןבָאה םידימלּת יד ןוא

 ?םילשורי ןיא ןטערטנַײרַא רע לָאז עלעזייא ןַא ףיוא ?עלעזייא ןַא רע ףרַאדַאב סָאװ

 ןעמוק רע טעװ ,יבשתה והילא יו ,ןקלָאװ ַא ףיוא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ןוא

 ןוא קוסּפ םעד ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ועבָא ."םילשורי רעביא ןעילֿפ וצ

 יו ,טנרעלעג טייהדניק רעַײא ןיא טשינ ןעד ריא טָאה :טגָאזעג ייז וצ בָאה ךיא

 -ניײרַא םילשורי ןייק טעוװ רע ױזַא יו ,ןחישמ ףיוא תואיֿבנ טגָאז הירכז איֿבנ רעד

 ךכלמ הנה !םילשוריזתב ,יעירה ,ןויצ-תב ,דואמ ילג; :איֿבנ רעד טגָאז ױזַא ?ןעמוק

 יד יוװ ןוא ."תונותא ןב ריע לעו ,רומחה לע בכורו ינע ,אוה עשונו קידצ .ךל אובי
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 ,םיא ףיוא טגָאזעג תואיֿבנ ױזַא טָאה איֿבנ רעד זַא ,טרעהרעד ןבָאה םידימלּת
 סָאד ןכוז וצ טרָא םוצ טלַײאעג ןבָאה ייז ןוא ןעוועג סיורג רעייז החמׂש רעייז זיא
 ,הרוׂשב יד ןגָאזנָא ךַײא וצרעהַא ןעמוק וצ טלַײאעג בָאה ןיײלַא ךיא ןוא .עלעזייא

 -וצנָא ידּכ ,ןסָאג רעמילשורי יד ןיא ןטַײרוצנַײרַא חישמ-ךלמ רעד טמוק טנַײה זַא

 וצ ,םיא ףיוא טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ רעד יוװ ,טָאג ןוֿפ הלשממ יד ןביוה
 טנַאה רעטסעֿפ ןַײז טימ קינעג רעייז ןכערבעצ וצ ,טָאג ןוֿפ טנַײֿפ יד ןקיליטרַאֿפ
 יד ןוֿפ תוליח יד .קחצי ןוֿפ טירט-סוֿפ יד רעטנוא קרַאק רעייז ןעגנערב וצ ןוא
 "!םיא רַאֿפ ןײגסױרָאֿפ ןלעוװ ןעלמיה

 .דייר ענַײז טקידנעעג טָאה רע ןעוו ,ןּפיל סהדוהי ףיוא טצעזעג טָאה םיוש
 יו םיא רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה סיֿפ ענַײז ןוא ןעוועג ךיילב זיא םינּפ ןַײז
 ,רעַײֿפ ןקילייה םעד ןוֿפ בַײל ןצנַאג ןַײז ןיא טלקַאװעג ךיז טָאה רע ,ןלַאֿפוצמוא
 .ןעמונעגכרודַא םיא טָאה סָאװ

 טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו ,טָאג ןוֿפ דחּפ רעד ןלַאֿפעג זיא זדנוא ףיוא ךיוא
 יבר רעד רָאנ .רעַײֿפ ןקילייה ןיא ןצנַאג ןיא טרעטיצעג ןבָאה רימ ךיוא ,דייר יד;
 ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא טולב סָאד וליֿפַא ןעוו ,לוטש ןַײז ףיוא ןסעזעג ץלַא זיא ןומידקנ

 ןעלצרָאװ יד רעטנוא טכיילבעג ךיז טָאה ןקַאב ענַײז ןוֿפ טיוה יד ןוא םינּפ ןַײז
 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא .החונמ ןצנַאג ןיא ןעוועג רעבָא זיא רע .דרָאב ןַײז ןוֿפ
 ;ןהדוהי וצ

 -עצ וצ םילשורי ןייק ףיוא טייג רע זַא ,טגָאזעג יבר ןַײד טָאה ,הדוהי ---
 ןוֿפ סיֿפ יד רעטנוא קינעטרעטנוא םיא ןכַאמ וצ ןוא םודא ןוֿפ טכַאמ יד ןכערב
 ?קידצ

 .טגָאזעג טשינ יבר רעד טָאה סָאד ,ןיינ ---

 רע סָאװ ,ליומ סניבר ןַײד ןיא רעטרעוו ןַײרַא וטסגייל רעדיוו סָאװרַאֿפ ---
 ,םימכחא :טנרעלעג ךיד טָאה ןעמ סָאװ ,ןסעגרַאֿפ וטסָאה ?טגָאזעג טשינ ייז טָאה
 ?"דייר ערעַײא טימ טיהעגסיוא טַײז

 ןיא ןָאט דוד-ןב רעד טעװ ןעד סָאװ .ייז ןוֿפ סױרַא רעבָא ךיז טגנירד סע ---
 טשינ סָאד זדנוא ןעד ןעמ טָאה ?םיא ףיוא סיוא טשינ ןעד רימ ןטרַאװ !םילשורי
 ?טגָאזעגוצ

 ױזַא יװ טשינ ןוא ,ליוו טָאג יוװ רָאנ ,ןליוו רימ יו ױזַא טשינ זיא סע ,הדוהי --
 ןכעלרעֿפעג ַא ףיוא ,ןגיוא ענַײז ןיא טוג זיא סע יװ רָאנ ,סיוא סע ךיז טכַאד זדנוא
 רע סָאװ ,תושר םעד ןוא טוט רע סָאװ רע סייוו םּתסה ןמ רָאנ ,יבר ןַײד טייג געוו
 ,טָאג ןוֿפ טשינ ,הלילח ,יז זיא ;ןײטשַאב יז טעװ ,טָאג ןוֿפ ךַאז יד זיא .ףיורעד טָאה
 ודנוא ןוא !לעֿפַאב סניבר ןַײד וט ,הדוהי ,ייג .רערעיומ ענַײז ךיז ןעֶיִמ םניחב ---
 ,ןֿפָאה וצ ןוא ןטרַאװאוצּפַא רָאנ יו רעביא רעמ טשינרָאג טבַיײלב

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז יבר רעד טָאה זדנוא וצ ןוא
 -גוא ןיא ןעעשעג םיׂשעמ עסיורג םערָאװ ,ךיז טוט סע סָאװ טעז ןוא טייג --

 .געט ערעזד

518 



14 
 ךיא ןוא ,סוֿפור ,דנַײרֿפ ןַײמ יו ,ןגיוב ןוֿפ לַײֿפ ַא ןעִילֿפ ןָאק רעקנילֿפ טשינ

 קידעּפושמ ןֿפױל סָאװ ,ּפערט יד רעטנורַא ןעגנורּפשעג טנַאה ןיא טנַאה ןענַײז

 .רעיומ-לדגמ-תיב רעד ןוֿפ געוו ןרעצריק םעד ןעמונעג ןבָאה רימ .ןורדק-לחנ םוצ

 יד סָאװ ,ןטלעצעג טימ טגײלַאב ןעוועג זיא ּפָארַא לָאט םוצ טנַאװ עקידעּפושמ יד

 רעביא ןגיצ יד יוװ ןעגנורּפשעג ןענַײז רימ .ןגָאלשעגֿפױא ןבָאה סעקינלגרדילוע

 יד ךרוד געוו ַא ךיז טעוועריקעגסיוא ,ןטױלּפ ןוא ןטלעצעג ,תומהב ,ןשטנעמ

 ,םענרענייטש ,ןטנקירטעגסיוא םעד עזַאפ ןֿפיױל סָאװ ,ךעלסעג עגנע .עטיירדעג

 רימ ןענַאװ זיב -- ,זדנוא ךָאנ םעטָא ןַא ןָא הדוהי ןוא --- ,לכַײט םענעטָאשרַאֿפ

 ,םעטָא ןַא ןָא ,ףױרַא ןעגַײז ןוא םיתזה-רה םעד ןוֿפ סוֿפ םעד טכיירגרעד ןבָאה

 ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,ןנח-תיב יד ןוֿפ תוינח יד ַײב ,געוו ןֿפױא .הניע-תיב רעד וצ

 -ךלמ ַא רַאֿפ טסַאּפ סע יװ ,גוצ רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,ןיינ .גוצ םעד

 טריֿפעג ,ןעגנַאגעגסױרָאֿפ זיא עלעזייא ןַא .םילשורי ןייק ןַײרַא טיצ סָאװ ,חישמ

 .בלַאק ַא ןוֿפ םינּפ ַא טימ עלעזייא קינעטרעטנוא ,יורג ַא ,הנוי-רב ןועמש ןוֿפ

 .ןגיוא עשהמהב ,עקידתומימת טימ ,וויאַאנ ,ךיז רַאֿפ סױרָאֿפ טקוקעג טָאה סע

 ךעלעזייא ןוא --- ,טריסערד טשינ ןוא גנוי ךָאנ ןעוועג זיא סע וליֿפַא ןעוו ןוא

 -עג רָאנ טלָאװ סע יוװ ,עלעזייא סָאד רעבָא טָאה -- ,דליו ךעלטנייוועג ןענַײז

 ןוא דרע רעד וצ ןגיובעגרעטנורַא ּפָאק םעד ןטלַאהעג ,טריֿפ סע ןעמעוו טסואוו

 ןעוועג זיא סע .געוו ןקידרענייטש םעד רעביא סיֿפ ענַײז טַאטש טימ טלעטשעג

 ,לילג ןוֿפ יבר רעד ןסעזעג זיא ייז ףיוא ןוא --- ,רעכיט ןוא רעדיילק טימ ןדָאלַאב

 ןַײז רעטנוא ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,סיֿפ עסַײװ ,ערַאד ,עטעקַאנ ענַײז

 זיא עלעזייא סָאד שטָאכ .דרע רעד וצ זיב טגנַאלרעד טעמּכ ןבָאה ,ןידס ןסַײװ

 יו ,טקוקעגסיוא ,קידנטַײר ,יבר רעד טָאה ,רעטלע ןַײז רַאֿפ ךיוה גונעג ןעוועג

 סָאװ ,טַײל עלַא יד רעביא ןגיטשעגסױורַא ןעלסקַא ןוא ּפָאק ןַײז טימ טלָאװ רע

 םיא בָאה ךיא יװ רעכעה ,ןעוועג ךיוה ענדָאמ זיא רע .טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה

 -שגניײא ,םינּפ ןַײז ןוא --- ,רענייב ןוא טיוה רעטיול -- .רַאד ,ןעזעג זיא סע ןעוו

 ןוא סַײװ ױזַא ןעוועג זיא ,דרָאב רעטלקנערּפשַאב-יורג ,רעצרַאווש ןַײז ןיא טמַאר

 ,סעציילּפ ענַײז ףיוא ןעגנָאהעג זיאסָאװ ,ןידס רענעשַאװעג-סַײװ רעד יוװ ,ךיילב

 ,ןַּפיִל יד טגעװַאב טָאה רע .קירעיורט ןוא טסנרע .ןעוועג טסנרע רעייז זיא םינּפ ןַײז

 רע יוװ ,קורדנַײא םעד טכַאמעג טָאה רע .ךיז רַאֿפ ןעוועג ללּפתמ טלָאװ רע יו
 ךיוא ןבָאה ,טײלגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,טַײל יד ןוא .הליֿפּת ןצנַאג ןיא ןעוועג טלָאװ

 ןבָאה ייז .טָאג רַאֿפ הדוֿבע ןַא טכירעגּפָא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,טריֿפעגֿפױא ךיז ױזַא

 ןבָאה יז סָאװ ,ךעלגַײװצ-טריבליײא עגנוי ,טנעה יד ןיא סהנעשוה ןטלַאהעג

 -ירַא ןבָאה סָאװ ,רעמייב-טריבלייא יד ןוֿפ ,געוו ןֿפױא רעמייב יד ןוֿפ ןכָארבעגּפָא

 יד רַאֿפ ןֿפרָאװעג ייז ןוא ,רענעטרעג יד ןוֿפ ןטױלּפ יד רעבירַא טקוקעגרעב

 ערעייז ,רעדיילק ערעייז ןָאטעגסיױוא ןבָאה ייז ןוֿפ לייט ַא .עלעזייא םעד ןוֿפ טירט

 ןעוועג זיא גוצ רעד .םיא רַאֿפ געוו ןֿפױא טײרּפשעגסיױא ייז ןוא ,ןעלטנַאמד-קַאז

 רַאֿפ טסַאּפעג ךיז טלָאװ סע יװ ,טנַאזָאּפמיא רעייז טשינ ךיוא ,סיורג רעייז טשינ
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 ,הלשממ ןַײז ןביוהוצנָא םילשורי ןייק ןטַײרוצנַײרַא טמוק סָאװ ,חישמ-ךלמ םעד
 ,טַײלעמערָא יד ןוֿפ רָאּפ ַא ןוא םידימלּת ענַײז ןוֿפ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע
 טרָאד ךיז ןבָאה סע .עדוצמ םעד ןועמש ַײב ףרָאד ןיא ןביוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ
 ףיוא טנעלעגנָא ,טּפעלשעגכָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק רָאּפ ַא ןענוֿפעג ךיוא
 ןבָאה ךעלגנִיי סָאװ ,עדנילב רָאּפ ַא ,םיֿבורק ןוֿפ טריֿפעג רעדָא סנקעטש ערעייז
 ערעייז ןיא ןענעקרעד טנָאקעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,םיסכומ רָאּפ ַא ןוא ,טריֿפעג ייז
 . ךָאנ ןענַײז סע .ןטסירב ערעייז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלדליש עכעלטמַא
 -רעּפסנַאמ יד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ קילדנעצ רָאּפ ַא ןעוועג

 רעבַײװ יד ןשיוצ .טנעה יד ןיא ךעלמילב-דלעֿפ ןוא סהנעשוה טימ ךיוא .ןעניוש
 -נָא ,טנַאה רעד ַײב טריֿפעג טָאה עכלעוו ,לדגמ ןוֿפ םירמ טנעקרעד ךיא בָאה
 עטייווצ יד ,ןעז וצ ןעוועג טניואוועג טֿפָא זיא ןעמ יוװ ,ימלּת-רב ןדנילב םעד טָאטש
 -עגסױרַא ךיז רוגיֿפ רעכיוה רעטרעײלשרַאֿפ-לקנוט ריא טימ טָאה עכלעוו ,םירמ
 יד ,הנשוש ןעגנַאגעג זיא ייז רעטניה דלַאב .רעבַײװ ערעדנַא יד רעביא ןביוה
 טנָאקעג טשינ ןוא טמעטָאעג רעווש טייקקיד רַאֿפ טָאה סָאװ ,סידֿפז יד ןוֿפ רעטומ
 -עג טָאה אּתרִמ .ןאַּתרמ רערעקרַאטש ןוא רערעגנַיי רעד טימ גנַאג ןיא ןטלַאהטימ
 ןײטשּפָא טשינ לָאז יז זַא ,טַאהעג ַארומ טָאה יז לַײװ ,ךיז ךָאנ ןהנשוש טּפעלש

 -עגסיוא ךיז טָאה סרעטײלגַאב עלַא ןוֿפ רעמ רָאנ ,סנגעוורעטנוא ןבַײלברַאֿפ ןוא
 "ורב סאּתרמ ,רזעילא גנונַײשרעד רעדמערֿפ ןוא רעקידעקערשּפָא ןַײז טימ טלייט
 ךיז טָאה םינּפ קישַא-לעג ןַײז .ןיבר םעד רעטניה דלַאב ןעגנַאגעג זיא רע .רעד

 ךיוא ,רעּפרעק רעצנַאג ןַײז יו ,טָאה סע .רעמינּפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןעזעגסױרַא
 -ליה טימ .רעדיילק ןיא ןָאטעגטָא ,טעלעקס ַא .רעטקַארַאכ ןטעלעקס םעד טָאהעג
 .עלעזייא םעד רעטניה ןטָארטעג רע טָאה ,םלוג ַא יו סיֿפ עֿפַײטש ענרעצ

 טשטַאּפעג עקַאט ןבָאה ייז .קיאור ןטלַאהעג ךיז רעטײלגַאב יד ןבָאה בױהנָא ןיא
 ןעוועג רעבָא זיא סע ,םיליהּת ןוֿפ רעדָא ללה ןוֿפ םיקוסּפ ןעגנוזעג ןוא טנעה יד טימ

 ןעמוקעגּפָארַא ןענַײז ייז רעבָא רעטַײװ סָאװ .ןטכירּפָא-הליֿפּת ַא יו רעמ טשינ
 יד ןוֿפ דײרֿפ יד טָאה רעמ ץלַא ,טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא גרַאב ןוֿפ
 עקידלכרָאכ ךיז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה רעבַײװ יד .טקרַאטשעג ךיז רעטיײלגַאב
 ןבָאה תולוק-הודח יד ןוא .הודח תעשב ןֿפור ייז סָאװ ,תולעי ,רענעטיזָאנ ,רענעט
 רעד ןוֿפ סיױרַא זיא לדגמ ןוֿפ םירמ יװ ,ןעזעג בָאה ךיא .רענעמ יד טקעטשעגנָא
 טּפַאכעגרעטנורַא טָאה ,עיסעצָארּפ רעד רַאֿפ ןֿפָאלעגסױארַאֿפ זיא ,רעבַײװ עּפורג
 ביוטש ןיא טײרּפשעגסיױא יז ןוא ,לַאש עשיסרעּפ עטרילָאק ,ענעדַײז יד ךיז ןוֿפ
 יז ןוא ,ףיורעד ןטערטֿפױרַא לָאז עלעזייא סָאד זַא ,געו םענרענייטש ןֿפױא

 ךיז טָאה ,עגר ַא ךָאנ .ןיבר ןקידנטַײר םעד רַאֿפ ךיז ןקוב ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 עלעזייא סָאד זַא ,רענייטש יד ףיוא ךיז ןגײלקעװַא ןצנַאג ןיא יז טעוװ ,טכַאדעג
 ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפעג דנַאנַאכָאנ טָאה יז .ריא ףיוא ןטערטֿפױרַא לָאז
 "!טכַארּפ ןַײז ןיא טמוק ךלמ רעד !טמוק סע רעוו ,טעז ,טעז; :ןֿפורעג

 רעד ןעוועג סע זיא תוירק-שיא הדוהי ןוא .ןכייצ ַא יו ױזַא ןעוועג זיא סָאד
 עסיורג עכעלקערש סָאד ןעגנַאגעגסױרַא סָאד זיא ליומ ןַײז ןוֿפ סָאװ ,רעטשרע
 ןקידנטַײר םעד טימ עיסעצָארּפ יד ןעזרעד טָאה ןוא ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו .טרָאװ
 געוו ןצנַאג םעד טײלגַאב טָאה סָאװ ,טנַאװ רענרענייטש רעד ןוֿפ ןעמוקסורַא ןיבר
 -סױרָאֿפ זיא רע זַא ,תוֿבהלתה ַאזַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא רע זיא ,םיתזה-רה ןוֿפ ּפָארַא
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 -סיוא םיא ןוא לטנַאמ ןַײז ךיז ןוֿפ טּפַאכעגפָארַא טָאה ,עיסעצָארּפ רעד רַאֿפ ןֿפָאלעג

 ןקידנטַײר ןרַאֿפ ףיט טקובעג ךיז טָאה רע .עלעזייא ןוֿפ סיֿפ יד רַאֿפ טיירּפשעג

 :ןגירשעגסיוא ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפעגוצ טָאה ןוא ,ןיבר

 הנעשוה !טָאג-רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא טמוק סָאװ ,רעד זיא טביולעג;

 סָאװ ,דוד רעטָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד זיא טביולעג !ךיוה רעד ןיא

 "ּ!ךיוה רעד ןיא הנעשוה !טָאג רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא טמוק

 ,ליומ סהדוהי ןוֿפ ןײגסױרַא טרָאװ סָאד טרעהעג ןבָאה רעטײלגַאב יד ןעוו -

 "דוד ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד, טרָאװ סָאד יוװ ,דײרֿפ רַאֿפ ןרָאװעג דליוו ייז ןענַײז

 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,טסַײג ַא יוװ ,ייז ןיא קינייוװעניא ןעגנורדעגנַײרַא טלָאװ

 םילהּת ןוֿפ םיקוסּפ יד ןלַאֿפ טזָאלעג טציא ןיוש ןבָאה ייז .ייז ןוֿפ ןעיײרשסױרַא

 רעד ןוֿפ סױרַא ןענַײז ייז .ןעגנוזעג טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,םיאיֿבנ יד ןוֿפ ןוא

 ןייק ןטַײרוצנַײרַא טמוק סָאװ ,גינעק םעד ןעגנורּפשעגנגעקטנַא ןוא עיסעצָארּפ

 -לייא יד םיא וצ טקערטשעג ןבָאה ,טָאג ןוֿפ הלשממ יד ןעמענוצרעביא םילשורי

 :עלַא ייז רַאֿפ ןֿפורעגסיױא טָאה ןועמש ןוא .ןגיײװצ-טריב

 ןיא םולש !טָאג רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טמוק סָאװ ,גינעק רעד זיא טביולעג

 "!ךיוה רעד ןיא דוֿבּכ ,למיה

 ןוֿפ ןעמוקעגסורַא טציא זיא עיסעצַארּפ יד .ןעשעג סעּפע זיא גנילצולּפ רָאנ

 זיא ,םילשורי ןוֿפ קילבנָא םעד טלעטשרַאֿפ טָאה סָאװ ,טנַאװ רענרענייטש רעד

 טָאה עקידנעמוקנָא יד ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ ןוא .םיתזה-רה ןוֿפ סנסוֿפוצ ןעמוקעגנָא

 ןוֿפ דליב עכעלרעה סָאד ,גנַאהרָאֿפ ןטקורעגרעדנַאנוֿפ ַא רַאֿפ יו ,טנֿפעעגֿפױא ךיז

 .גרעב רעביא טגנירּפש סָאװ ,שריה ַא וצ ןכילגעג ןעוועג זיא םילשורי .םילשורי

 טימ ןלָאט יד ןיא טרעדינעג ןוא ךיוה רעד ןיא ןביוהעג ךיז טָאה טָאטש יד

 סע .רעכעד-שדקמ-תיב ןוא ןרעיומ ,ןלעדַאטיצ ,סמערוט ,ןצַאלַאּפ ,רעזַײה עריא

 ןרעביא טשרעהעג טָאה ןוז-גנילירֿפ עגנוי יד .העש-גָאטימ עטשרע יד ןעוועג זיא

 "סַײװ עריא טימ ,ךעלעדניה רעביא ןוח ַא יו ,טָאה ןוא למיה ןטיירב ,ןסיורג

 ןוֿפ ןלָאט יד ןוא ןציּפש יד טצישַאב ןוא טמערישַאב לגילֿפ-למיה עקידרעמיש

 סיוא ןעוועג טיובעג טשינ טלָאװ יז יװ טקוקעגסיוא טָאה טָאטש יד .םילשורי

 ןבָאה רעזַײה רעמילשורי ןוֿפ רעכעד יד ףיוא .רעבליז סיוא רָאנ ,ךלַאק ןוא ןייטש

 יד ןוֿפ ןעלגיּפש-רעסַאװ יד .ןענרעטסיצ ןוא ןעגנולמַאז-רעסַאװ ןענוֿפעג ךיז

 טימ טרירעמיש ,ףױרַא ןעלמיה יד וצ טכיל רעייז ןגָאלשעגנגעקטנַא ןבָאה רעכעד
 ,לעוואוי ַא יוװ ,טסַאֿפעגנַײא ןעוועג ןענַײז רעזַײה ענרעבליז יד ;ןברַאֿפ-ןגיובנגער

 רעבָא .ןעלטרַאג יו םילשורי ןטלַאהעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןרעיומ-ןטייק יד ןיא

 ןעמ עכלעוו ןיא ,ןרעיומ-ןבמַאד יד ןכָארבעג טָאה ,ךַײט רעדליוװ ַא יו ,םילשורי

 -- הֿפוצה-רה ןֿפױא ףױרַא ןסָאגעג ךיז ןוא ,טמיוצעגנַײא ןטלַאה טלָאװעג יז טָאה

 ןכָארקעג ,ַאינָאטנַא רעד ןוֿפ ןרעיומ יד רעבירַא זיא ,םחל-תיב ןייק סױרַא געוו םוצ

 סמערוט יד ,ןטסירב עסיורג יװ ,ןביוהעג ךיז ןבָאה ןרעיומ יד ןוֿפ .אתיז"יג ףיוא

 -םערוט סעסודרוה ןגיטשעגסיורַא ןבָאה עלַא ןוֿפ רעכעה .רעסעלשיךַאװ יד ןוא

 יוװ ,ןענַײז ,ןרעיומ יד ,רעסעלש יד ,רעזַײה יד ,טָאטש עצנַאג יד רעבָא .רעסעלש

 רעד .תיבה-רה ןקידנעמַאלֿפ םעד ןוֿפ סנסוֿפוצ ןגעלעג ,ײמרַא עקינעטרעטנוא ןַא

 רעכעד ןוא סעקינַאג ענעדלָאג ענַײז טימ ,ןרעיוט ענעדלָאג ענַײז טימ שדקמ-תיב

 ןוֿפ סנסוֿפוצ ןוֿפ טקוקעגסיוא טָאה רע .רעַײֿפ יו ןוז רעד ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה
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 עכעלשטנעמ ןוֿפ טיובעג ,םינינב ןוֿפ ןענַאטשַאב טלָאװ רע יו טשינ םיתזהירה
 ןלַאֿפעגּפָארַא זיא סָאװ ,גנונַײשרעד ַא יו רָאנ ,ןלָאירעטַאמ עשידרע טימ ,טנעה
 .רעכעד עקידנעמַאלֿפ ,ןרעיוט עקידנעמַאלֿפ ,טנעוו עקידנעמַאלֿפ --- ,למיה ןוֿפ
 ןַײז ,ךיור לַײז ַא ןעגנַאגעגֿפױא זיא זיוה םענעדלָאג םעד ןוֿפ ץרַאה ןטימ ןוֿפ

 רעיורג ,רעקיטכיזכרוד ַא ןעוועג זיא קע ןַײז ןוא םַאלֿפ רעלעג ןעוועג זיא ביױהנָא
 .ךיור ןטכידעג ןוֿפ ןעגניר עיולב ,עֿפיט טליונקעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ןקלָאװ
 ,דמערֿפ ,שידרעמוא גיוא ןרַאֿפ ןעוועג זיא שדקמה'תיב ןוֿפ גנונַיײשרעד עצנַאג יד
 -תיב ןוֿפ גנונַײשרעד רעשילמיה רעד רעביא רָאנ .קידלמיה ,ךעלדנעטשרַאֿפ טשינ

 ןַײז טימ טָאה סָאװ ,לעדַאטיצ רעיורגױייטש ,רעכיוה ַא טכַאװעג טָאה שדקמה
 "עג עלַא רעביא ןַײרַא למיה ןיא זיּפש ַא יװ ןביוהעג ךיז םערוט ןכיוה ,ןכערֿפ
 ,טסױֿפ ןַײז ןוֿפ טכַאמ רעד טימ זיוה סטָאג טנטָאשַאב ןוא שדקמה'תיב ןוֿפ סעדייב
 ,שדקמה:תיב ןרעביא טגיילעג רעווש ךיז טָאה סָאװ

 ,םילשורי ןוֿפ קילבנָא םַײב לַײוװ ַא ןייטש ןבילבעג זיא עיסעצָארּפ עצנַאג יד

 ןויצ ןוֿפ גרעב יד ףיוא ןסקַאװעג םילשורי זיא ,םיורגלימ רעלוֿפ רעֿפיײר ַא יוװ

 ןיא טלקניֿפעג ןבָאה רעצ ןוֿפ ןוא דײרֿפ ןוֿפ ןרערט .ֿבוט-םוי ןוֿפ געט יד ןיא
 -סיױרַא ןבָאה רעבַײװ יד ,למיה םוצ ןביוהעג ךיז ןבָאה טנעה יד .ןגיוא סנעמעלַא

 -נַײא לַײװ ַא טָאה יבר רעד ךיוא "!םילשורי ,ָא; :תוללי-הודח ךיז ןוֿפ ןבעגעג
 זיא ץלַא .שדקמה:תיב ןֿפױא ,םילשורי ףיוא טקוקעג טָאה רע .עלעזייא ןַײז ןטלַאהעג

 -סױרַא ןבָאה ןרערט עסיורג ייווצ .םעטָא םעד ןטלַאהרַאֿפ טָאה ,ןרָאװעג ליטש
 ,טליֿפעג טָאה רע ,ןקַאב ענַײז רעביא ךיז טרעליוקעג ןוא ןגיוא ענַײז ןוֿפ טצָארּפשעג

 "רעד ןעוועג ןענַײז תומשנ ערעזדנוא .טונימ רעד ןיא טליֿפעג ןבָאה עלַא רימ סָאװ
 טילגעגנעמַאזוצ עלַא ןענַײז רימ .רענַײז ןיא ןטֿפעהַאב ךיז טנָאקעג ןבָאה ןוא טזייל

 ךיז םערָאברעד .טָאג ,ָא; :טעבעג ןַײז וצ ןוא רערט סניבר רעזדנוא וצ ןרָאװעג
 "ּ!םילשורי רעביא

 ןילרַא גינעק רעד טשינ ןעד טַײר .הקסֿפה יד טרעיודעג טָאה טונימ ןייא רָאנ
 וצ ,ןקעטש ַא יװ ןכערבעצ וצ טכַאמ סמודא --- טָאטש ןַײז ןוֿפ ןרעיוט יד ןיא
 ןוא הלווע יד ןשיװאוצּפָא ,דניז יד ןקיליטרַאֿפ וצ ,םענעדנובעג םעד ןעַײרֿפַאב
 ןיא גינעק םעד -- ,ךיניע הנזחת ויֿפיב ךלמ ?טלעוו רעד רעביא טכיל ַײנ ַא ןדניצנָא
 סע ,סהנעשוה יד ןביוהעג ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא !ןגיוא ענַײד ןעעז טייקנייש ןַײז
 וצ ןרָאװעג טקערטשעגסיוא ןענַײז סָאװ ,ןגַײװצ ענירג יד טנטָאשַאב ךיז ןבָאה
 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ םיא

 םולש !טָאג רַאה ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא טמוק סָאװ ,גינעק רעד זיא טביולעג;
 "!אנעשוה !ךיוה רעד ןיא דוֿבּכ ,למיה ןיא

 םעד ןיא טמוק סָאװ ,דוד רעטָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ךיײרגינעק סָאד זיא טביולעג;
 "!ךיוה רעד ןיא .אנעשוה !טָאג רַאה רעזדנוא ןוֿפ ןעמָאנ

 ליֿפ ףיוא ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה ,ןורדק-לחנ וצ ןעמוקעגּפָארַא ןענַײז רימ זַא
 גנערדעג םעד בילוצ ןרעיומ יד רעטניה טזיוהעג ןבָאה עכלעוו ,טַײל עדמערֿפ
 ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןשטנעמ ֿבור סָאד .סעקינלגר-ילוע יד ןוֿפ טָאטש ןיא

 ןוֿפ רָאנ ,רעמילשורי ןייק ןעוועג טשינ ךיוא ןענַײז ,םיתזה-רה ןרעביא געוו ןֿפױא
 טשינ ןוא לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ טרעהעג טשינ ןבָאה ייז .ןצניװָארּפ עטַײװ יד
 -טימ ןענַײז ייז ןוֿפ עקינייא .ךיז רימ רָאֿפ טלעטש עיסעצָארּפ יד סָאװ ,טסואוועג
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 ָאד זַא ,טרָאװ עכעלקערש סָאד טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו ,טייקיריגַײנ ןוֿפ ןעגנַאגעג
 יז ןבָאה דוד -תיב תוכלמ סָאד .םילשורי ןייק טמוק סָאװ ,גינעק ַא ןעמ טסירגַאב
 ,ייז ןוֿפ יד .סַאּפש ןיא רעדָא טסנרע ןַא ףיוא ,ןעמענ וצ ױזַא יוו טסואוועג טשינ
 ,,ןסַאג יד ןיא ןֿפױלנעמַאזוצ ןעװעגַײב ןוא םילשורי ןיא רעִירֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ
 .טקעמש סָאד סָאװ טימ טסואוועג ןבָאה --- ,ףיוה-שדקמיתיב ןיא ןעגנורעדורֿפױא
 ןבָאה ייז סָאװ ,רעבַײל ערעייז ףיוא רעטיר יד ןוֿפ ץימש יד טליֿפעג ךָאנ ןבָאה ייז
 -יור יד ןוֿפ ךעטש-רעסעמ יד רעדָא ,שדקמה:תיב ןוֿפ רעעזֿפױא .יד ןוֿפ ןעמוקַאב
 סעיצַאטסעֿפינַאמ עכלעזַא זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןכַאװ עשימ
 ןבָאה ןכַאװ עשימיור יד סָאװ ,תונברק טימ טקידנעעג ךעלטנייוועג ךיז ןבָאה
 ףיוה-שדקמ-תיב ןיא רעדָא םילשורי ןוֿפ ןקירב יד ףיוא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא
 -עג יד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ייז .טולב םענעגייא רעייז ןיא ךיז ןרעגלַאװ וצ
 ;ןטייוצ םעד טנרָאװעג טָאה רענייא ןוא ,רעטרעוו עכעלרעֿפ

 ךיז ןוא ןֿפורעגסױא רענָאליבַאב ַא טָאה -- !םהמ קחרי ושֿפנ רמושה --
 ,ןידס ןשינָאליבַאב ןטּפינקעג ,ןגנַאל ןַײז ךיז ךָאנ קידנּפעלשכָאנ ,ןֿפױל טזָאלעג

 ,םילשורי דוֿבּכל ןָאטעגנָא םיא טָאה רע סָאװ

 -- ,ַײברעד ןַײז טשינ רעסעב רימָאל ,לַײמ ַא ףיוא טיוט םעד ריּפש ךיא ---
 טלעצעג ַא ןיא טזיוהעג טָאה עכלעוו ,החּפשמ ןַײז טנרָאװעג דִיי רענורש ַא טָאה
 -- ,טבַײלב ָאד ,דוד ,ןועמש -- ,ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא יבר רעד סָאװ ,געוו םַײב
 רעד ךָאנ ןיגוצכָאנ ןסירעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןיז ענַײז וצ ןֿפורעג רע טָאה
 .עיסעצָארּפ

 םעד ךרוד טרישרַאמנַײרַא טָאה גוצ רעד זיב ןעוועג ץלַא זיא סָאד רעבָא
 יז ןיא ןעמוקעגנַײרַא רע זיא םיוק .טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא רעיוט-טסימ
 ןענַײז ,רעיוט סכלמה דוד עזַאּפ טלגנעלשעג ךיז ןבָאה עכלעוו .ךעלסעג עגנע
 ןוֿפ ןוא ,רעיומ רעד ןיא ןעמונרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,רעכעל יד ןוֿפ סױרַא טַײל יד

 ןוֿפ .רעברַאג ,רעשימ-לייא ,רעברַאֿפ ליֿפ יז ןשיווצ ןעוועג ןענַײז סע .ףייה יד

 ,רעבַײרט ליֿפ ןעמוקעגסױרַא ןענַײז רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ אקדנוּפ רעד
 רעגערט-רעסַאװ ליֿפ עיסעצָארּפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה לסעג-רעסַאװ ןיא

 יד ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעסַאװ ןעלגָאל עלוֿפ רעדָא עקידייל טימ
 -דָאמ רעד ףיוא טרעדנואוורַאֿפ ,טלעטשענּפָא ךיז ,בױהנָא ןיא ,ןבָאה ייז .סעציילּפ
 ַא ןוֿפ .סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,ןרעדנַא םעד רענייא טגערֿפעג ,גנונַײשרעד רענ
 רע סָאװ ,רעּפוק קיטש םעד טימ ,דימשרעּפוק ַא ןעמוקעגסױרַא זיא לבלעוועג
 טַײל יד וצ טּפוטשעג ךיז טָאה ,טנַאה ןַײז ןיא ךָאנ ,ןדימשסיוא ןיא ןטלַאהעג טָאה
 ;טגערֿפעגכָאנ ךיז ןוא

 שדקמה-תיב ןיא ןריֿפ ייז סָאװ ,רעד סָאד זיא רעװ ,טַײל עטוג ,רימ טגָאז --
 ?רערעייז יבר ַא ,ףױרַא

 רעד ךָאד זיא סָאד ?טשינ םיא טסנעק וד !יבר ַא לָאמ ןייא ןיוש ?יבר ַא --
 !תרצנ ןוֿפ איֿבנ

 ןעמוק לָאז לילג ןוֿפ זַא ,טרעהעג סָאד טָאה רעװ ?תרצנ ַא רַאֿפ סָאװ --

 | ?איֿבנ ַא
 ףייה ערעזדנוא ןיא ןעמוק טֿפָא טגעלֿפ רעכלעוו ;רעלילג רעד זיא סָאד ןָאי --

 .רעדניק יד ןשטנעב
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 ַא רַאֿפ ןעניורק וצ ףױרַא שדקמח:תיב ןיא ייז ןריֿפ לילג ןוֿפ איֿבנ םעד --

 עכלעוו ,רעטומ ריא וצ ךיוה רעד ןיא ןגירשעגֿפױרַא רעטכָאט ַא טָאה -- !גינעק

 .רעיומ רעטלַא סדוד ןיא לייהסיוא ןַא ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה

 עטסטַײװ יד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד וצ זיב לוק סָאד טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה דלַאב

 עלעזייא ןַא ףיוא ןסיורד ןיא טריֿפ ןעמ זַא ,ןסעזעג זיא טײקמערָא יד ואוו ,רעכעל

 ,רעבַײװ סיורַא ןענַײז סע ןוא .ןַײרַא ףיוה-שדקמ-תיב ןיא תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד

 ןבוטש עקידהברוח ערעייז ןטיירגוצ ןוא ןעמַארֿפױא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו

 רעדניק-גיוז ערעייז טימ ערעדנַא ;טנעה יד ןיא םילּכ-בוטש יד טימ ,ֿבוט-םוי ףיוא

 טזָאלעגנַײרַא ךיז עלַא ןבָאה ייז ןוא --- ,רעדיילק יד ַײב תוקונת ןוא ןטסירב יד ַײב

 ַא ןברַאֿפ ןיא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעברַאֿפ ַא .ןַײרַא עיסעצָארּפ רעד ןיא

 ,ןטצירּפשַאב טולב ןיא שירֿפ ,ןטכַײֿפ םעד טָאה ,לסעק-ברַאֿפ ןַײז יײב סבעוועג ןלָאװ

 רַאֿפ סַאג רעד ףיוא טײוּפשעגסױא ףָאטש-בעװ םענעקנוטעגנַײא ךַאלרַאש ןיא

 ךיז רע טָאה ,ֿברַאֿפ טימ ןצנַאג ןיא טצירּפשַאב .ןיילַא ןוא עלעזייא ןוֿפ סיֿפ יד

 ,םימשב לטיוטש ןַײז טָאה רעשימ-םימשב ַא .עיסעצָארּפ רעד טימ טזָאלעגקעװַא

 "ייא ןוֿפ סיֿפ יד רַאֿפ סַאג ןיא טקידיילעגסיוא ,ןסיוטש ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 .עלעזייא ןֿפױא ןעגנָאהעגנָא רעּפוק ןַײז וליֿפַא טָאה דימשרעּפוק רעד .עלעז

 ,טרָאװ ןטֿפושיּכרַאֿפ םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןסעזַאב ןטלָאװ טַײל יד יוװ ,ןעוועג זיא סע

 ןייק ןיוש ןטלָאװ ייז יו .ןדנוצעגנָא יז ןיא טָאה דוד-תיב תוכלמ סָאד סָאװ

 -גָאט רעייז וצ ,טײקמערָא רעייז וצ ןעמוקקירוצ טֿפרַאדַאב טשינ רעמ לָאמ

 .גוצ ןטימ טזָאלעג ךיז ןוא ןֿפרָאװעג ץלַא ייז ןבָאה ,גנוקיטֿפעשַאב רעכעלגעט

 רעד סָאװ ,רעד ,טכענק רעד ףסוי ןֿפױלוצסױרַא ןעמוקעג זיא ףיוה ןטַײװ ַא ןוֿפ

 טָאה רע .רעבַײרט-לזייא יד ןוֿפ אקדנוּפ רעד ןיא טסיירטעג טַאהעג םיא טָאה יבר

 ךָאנ רע טָאה טנעה יד ףיוא .רענייטשלימ יד ןוֿפ ןסַײרקעװַא ךיז טזומעג יאדווַא

 רע ןכלעוו וצ ,לוע םענרעצליה םעד -- עצײלּפ ןַײז ףיוא ןוא קירטש יד ןגָארטעג

 ןעמוקעג ןעוועג טלָאװ סע יו ךַײלג ןוא .דָאר-לימ רעד ַײב טנַאּפשעגוצ ןעוועג זיא

 רע טָאה ןירוח-ןב ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,רָאי-הטימש עסיורג סָאד

 ענַײז ןוֿפ ,טסורב רעטלַארּפעגֿפױא ןַײז ןוֿפ טגָאיעג טָאה סָאװ ,םערוטש ַא טימ

 -ָארּפ רעד ןיא טזָאלעגנַײרַא ךיז ,ליומ םענעסירעגֿפױא ןַײז ןוֿפ ,רָאה עטלטַאּפעצ

 טימ טעכָאֿפעג ןוא --- "!ךיוה רע'ז ןיא ,אנעשוה; :ןעַײרשטימ ןֿפלָאהעג ןוא עיסעצ

 .ןגַײװצ-ןעמלַאּפ טימ יו טנעה יד ןיא קירטש ענַײז

 ןעמוקסיורַא ןעזעג ךיא בָאה ,חוליש לכַײט םוצ ּפָארַא טריֿפ סָאװ ,לסעג םעד ןוֿפ

 ,סעצײלטפ יד ףיוא ןעלגָאל עלוֿפ ענַײז קידנּפעלש ,רעגערטירעסַאװ םעד ללה

 ןיא ןטָאלשעגנָא ךיז דלַאב טָאה רע .רעגערט-רעסַאװ ערעדנַא טימ םענייא ןיא

 טָאה ױזַא ןוא --- ,אׂשמ ןַײז ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב וצ רָאג קידנסעגרַאֿפ ,עיסעצָארּפ רעד
 ,סעציילּפ ענַײז ףיוא רעסַאװ ןעלגָאל עלוֿפ יד טּפעלשעג געוו ןצנַאג םעד ןיוש רע

 זיא לוק סָאד ,ןסקַאװעג זיא גוצ רעד ,לסעג ןדעי טימ ןעוועג סע זיא ױזַא

 ןיא תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד ןריֿפ יז, :ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא םיא רַאֿפ ןעגנַאגעגסױרַאֿפ

 לסעג-רעבעוו ןיא .סַאג רעד ףיוא סיױרַא ןענַײז ןשטנעמ יד ןוא ?ףיױרַא שדקמ-תיב

 ןוֿפ ןֿפָאטש-בעװ עקיטרַאֿפ טשינ ךָאנ ערעייז טנַאּפשעגּפָא טושּפ רעבעוו יד ןבָאה

 סָאד ןעוו .סַאג רעד רעביא טײרּפשעגסיױא ייז ןוא ןלוטש-בעוו יד ןוֿפ ןכַאֿפ יד

 -עג ךיז סע טָאה ,לסעג ןגנע םעד ןיא ןיבר םעד טימ ןעמוקעגנָא זיא עלעזייא
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 -בלַאה ,עטרילָאק .םי ןקידנעמיוש ַא ןוֿפ ןלעװ ענעלָאװשעגנָא ףיוא יװ ןגָארט

 "עג יד ןוֿפ ,סַאג ןוֿפ קורב ןֿפױא טגיילעגסיוא ןעוועג ןענַײז ןֿפָאטש-בעװ עקיטרַאֿפ

 -טסַײל-בלעוועג יד ןוֿפ ,רעכעל-דעטצנעֿפ יד ןוֿפ ,ןריט יד ןוֿפ ,ךעלזַײה יד ןוֿפ ןסמיז

 טימ םענייא ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעכעלַײל ןוא רעכיט טרעטַאלֿפעגּפָארַא ןבָאה ךעל

 טגָאמרַאֿפ טָאה ױרֿפ ַא רָאנ ואוו .טײקמערָא רעייז טריטסעֿפינַאמ ךיוא דײרֿפ רעייז

 ַא ,קעטַאּפ םענרעבליז ַא ,רעַײטשסיױא-הּפוח ריא ןוֿפ קיטש ַא ,דײלקיֿבוטי"םוי ַא

 סע יז טָאה ,ךוט-סייוש םענעטֿפָאהעגטיױא ןַא ,רעיילש-רָאה ַא ,ךוט ןטרילָאק

 יד ףיוא ןעגנַאדעגֿפױא סע ןֹוא ןטסַאק םענעטלַאהַאב ריא ןוֿפ טכַארבעגסיױרַא

 -עגנָא רעדָא סַאג ןוֿפ קורב ןֿפױא טײרּפשעגסיױא ,ריט ןוֿפ ןלעווש ןוא ןטסַײל

 ףיוא קידנריֿפ ,רעדיילק יד טימ ןעגנָאהַאב ,עלעזייא סָאד .עלעזייא ןֿפױא ןעגנָאה

 טירט ענַײז טַאטש טימ טלעטשעג קערש ןָא טָאה ,תדצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןקור ןַײז

 ,טציא ןיוש זיא םלוע רעד .ןלעװ ףיוא טבעוושעג טלָאװ סע יװ ,ןֿפָאטש יד ףיוא

 -עגסיוא ןייא ןיא ןרָאוװעג טשטעװקעגנעמַאזוצ ,ןסָאג יד ןוֿפ טֿפַאשגנע רעד תמחמ

 רעוו קידנעכָאֿפ -- ,עקנַארק ןוא עטנוזעג .דניק ,בַײװ ,ןַָאמ --- ,עסַאמ ףענעטָאנק

 יז ןּבָאה עלַא ןוא ,טנעה יד טימ רעוו ,ךעלגַײװצ-טריבלייא ענעגָאלשעגּפָא טימ

 רעטסעױּפעגנַײא ןַא יוװ ,גוצ רעד טָאה יוװַא ןוא .זַאטסקע טימ ןֿפורעג ןוא ןגירשעג

 לסעג ןדעי ןיא ןוא ,ןרעדנַא םעד ןיא לסעג ןגנע ןייא ןוֿפ ןסָאגעגרעביא ךיז ,ךַײט

 ןיא עלעזייא סָאד זיב ,ןלָאװשעגנָא רעמ ץלַא ןרָאװעג ,ןסקַאװעג גוצ רעד זיא

 ןיא טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ ןריֿפ סָאװ ,ּפערטדןסַאג יד וצ ןעגנַאגרעד

 ,ןַײרַא קרַאמ ןטיירב

 ֿבוט-םוי יד ןיא םילשורי רָאג יוװ -- ןעוועג טבעלַאב זיא קרַאמ רעטיירב רעד

 ןשיט יד ףיוא תורוחס ערעייז טלעטשעגסיױרַא טַאהעג ןבָאה רעמערק יד .געט

 -עגנָא רעבָא זיא קרָאמ רעד .קרַאמ ןבלַאה ַא טגײלרַאֿפ ןוא ןעמָארק ערעייז רַאֿפ

 -נָא טימ ,תוחּפשמ ןוֿפ עטסטלע טימ ,סעקינלגר-ילוע עדמערֿפ טימ ןעוועג טקַאּפ

 עטַײװ ןוא עטנעָאג יד סיוא טַײלטדנַאל סעּפורג טימ ,סאתורֿבח ןוֿפ רעריֿפ

 יד ןכַאמ וצ קרַאמ ןטמירַאב םעד וצ ןעמוקעגסיױרַא ןעגַײז עכלעוו ,ןצניװָארּפ

 ןֿפױקרַאֿפ וצ רעהַא ןעמוקעג ןענַײז ערעדנַא .ֿבוט-םוי רַאֿפ ןֿפױקנַײא עטצעל

 ךָאנ :םילשורי ןייק ןעלמשק ערעייז ףיוא טכַארבעג ןֿבָאה ייז סָאװ ,תורוחט ערעייז

 ןוֿפ ןכָאק ןוא ןשיור םעד ןוֿפ רעקוקוצ רָאנ יװ יועמ טשינ ןעוועג ןענַײז ערעדנַא

 יד ַײב ןעגנַאגעגנָא זיא לדנַאװ:-לדנַאה ַא .רעדנעל עלַא סיוא ןשטנעמ ללש םעד

 וצ רענעמ ערעייז טכַארבעגניהַא ןבָאה רעבַײװ יד --- ,ןדימשדלָאג יד ןוֿפ ןשיט

 -טסורב ןוא סמעדַאיד ,ןענַאקַאלֿפ-םוֿפרעּפ ,ךעלטייק ,ךעלנניר ייז רַאֿפ ןֿפױק

 -- רעטסוש יד ,ןֿפָאטש עטברַאֿפעג ערעייו טניילעגסיוא ןבָאה רעבעוו יד ,גנוריצ

 טלעטשעגסיוא ןגירק-ןַײװ ערעייז טַאהעג ןבָאה רעלדנעה-ןַײװ יד .ןלַאדנַאס ערעייז

 .רעכַאמ-ןעמוֿפרעּפ יד ךיוא ױזַא .רעבלעוועג ערעייז ןוֿפ ןלעווש יד ףיוא

 ,הנוי-רב ןועמש ןוֿפ טריֿפעג ,טנָארֿפ ןיא עלעזייא ןֿפיױוא ןיבר ןטימ ,גוצ רעד
 ,סױרַא טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ טיײקמערָא רעד טימ ןוא םידימלת יד טימ
 עֿפיט ,עטכָאקעגֿפױא יװ ,ןַײרַא קרַאמ ןיא ןסָאגעגנַײרַא ךיז טָאה גוצ רעד --
 -ַאב קרַאמ רעטבעלַאב רעצנַאג רעד זיא דלאב .רעסַאװ סייה לסעק ַא ןיא ןברַאֿפ
 ,ןעגנוזעג ןבָאה עכלעוו ,רעטײלגַאב-חישמ עשיטסַאיזוטנע יד ןוֿפ ןרָאװעג טברַאֿפ
 ןוֿפ סיֿפ יד רַאֿפ ןֿפָאטש ןוא רעדיילק קידנֿפרַאװ ,רעטיר יד טימ קידנעכָאֿפ
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 עכעלרעֿפעג יד קידנעגניז .ןיבר רעייז םורַא טנעה יד טימ קידנשטַאּפ ,עלעזייא

 *!טָאג רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טמוק סָאװ .גינעק רעד זיא טביולעג , :עֿפָארטס

 קיאור םעד טלדנַאװרַאֿפ ,קינַאּפ ַא ןיא רעמערק יד ןֿפרָאװעגנַײרַא ייז ןבָאה ---

 יד ןבָאה קנילֿפ .ךַײט ןטזױרבעגֿפױא ,ןטכָאקעגֿפױא ןַא ןיא קרַאמ ןקידנעלדנַאה

 "עג ערעייז ןיא ןגירק ערעייז טּפַאכעגנַײרַא םירחוס-קינָאה יד ,רעלדנעה-ןַײוװ יד

 ןוֿפ סיֿפ יד טימ ןטָארטעצ ןעוועג ןיוש ןענַײז ןגירק ליֿפ םערָאװ ,ןַײרַא רעבלעוו

 ךעלסעג עגנע יד ןוֿפ סױרַא טמָארטשעג ץלַא ןבָאה סָאװ ,רעטיײלגַאב-חישמ יד

 ,עדמערֿפ יד ןוֿפ ןעוועג ןענַײז קרַאמ ןֿפױא ןשטנעמ בור סָאד .קרַאמ םעד םורַא

 םמותשנ ןענַײז עדמערֿפ יד .רענירוק ,רעיכָאיטנַא ,רעיצינעֿפ ,רענָאליבַאב --

 וצ טדנעוועג ךיז ןבָאה ייז .סניוזַא זיא סָאד סָאװ ,טסואוועג טשינ ןבָאה ,ןרָאװעג

 ןיא סָאד ןעמ טריֿפ ןעמעוו ?ץלַא סָאד טיײדַאב סָאװ :סעגַארֿפ טימ רעמילשורי יד

 ?ןעיירשעגסיוא עשיטסַאיזוטנע עכלעזַא טימ ףיױרַא שדקמה:תיב

 ןענַײז סָאד --- טקיאורַאב ייז רחוס-ןידס רעמילשורי ַא טָאה --- !םולכ ןיא ---

 -רעד רימ .ןַײרַא שדקמ:-תיב ןיא ןיבר ַא סרעייז ןריֿפ סָאװ ,רערעדורֿפױא רעלילג

 טניואוועג ןיוש ,םילשורי ןיא ,ָאד ןענַײז רימ .ךַארּפשסיױא רעייז ןיא ייז ןענעק

 ןַײז טעוו קלח רעייז .ףױרַא שדקמ-תיב ןיא חישמ ַא יז ןריֿפ ֿבוט-םוי ןדעי .וצרעד

 ,םודא ןוֿפ דרעוװש יד ןוא טור יד ,ןקעטש רעד

 .טלעטשעגסיוא ןיּוש ןעייטש ןכַאװ יד ,ָאי --

 הדיצ-תיב ,לדגמ ןוֿפ רעשיֿפ --- ,רעלילג ןענוֿפעג ךיז ןבָאה קרַאמ ןֿפױא רעבָא

 ןוא טעטש ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןוא --- ,הגּפ ןוא םיענ ןוֿפ רענלימ ,םוחנ-רֿפּכ ןוא

 טסיירטעג ןוא םיסנ ענַײז ןזיוװַאב טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד ואוו ,ןֿפױה ןוא רעֿפרעד

 ,ןַאמסדנַאל ַא ןרעייז ,ןיבר רעייז ףיוא טריֿפ ןעמ זַא ,ןעזעג ןוא טרעהעג .טַײל יד

 ןבָאה ױזַא --- !למיה ןיא רעטָאֿפ --- ,גינעק רַאֿפ ןעניורק וצ ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא

 ,ךיוה רעד ןיא ןעלטרַאג ערעייז ןֿפרָאװעג ,רעדיילק-קַאז ערעייז ןָאטעגסיױא ייז

 ןעיײרשעג טימ רעטײלגַאב יד ןוֿפ םָארטש ןיא ןסָאגעגנַײרַא ךיז ,ַײלב ןסייה יו

 ןליִלג ןיא זיא סָאװ ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד ,איֿבנ רעזדנוא ---

 עלַא יד .הירֿבט ןוֿפ ,ןעש-תיב ןוֿפ טַײל יד ךיז טימ טּפעלשעגטימ ןבָאה ייז

 -עג ןענַײז עכלעוו ,טַײל ערעדנַא יד וצ ןֿפורעג ןבָאה ייז .לאערזי-קמע ןוֿפ טַײל

 ;ליּפש םוצ טקוקעגוצ ךיז ןבָאה ןוא קרַאמ ןֿפױא ןענַאטש

 ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה ןטימ !תיבה:רה ןֿפױא ייז טימ ןײגֿפױא רימָאל ,טמוק ---

 !םודא ןקיליטרַאֿפ רע טעוו

 םעד ןקירד סָאװ ,יד עלַא ןוא ,ילע-ינב יד טימ ,סודרוה ינב יד טימ םודא --

 .ןעקניזרַאֿפ דרע רעד ןיא ייז רע טעװ ותעשב חרוק יװ .ןַאמערָא

 ?תוליח ַא רַאֿפ סָאװ טימ ?ןכַאמ סָאד רע טעװ ױזַא יו ---
 ןעד רע טָאה ןעניד וצ טיירג םיא ןעייטש למיה ןוֿפ תוליח יד ?תוליח ---

 זדנוא ַײב טַײל עטמיילעג ,עקנַארק טנַאה ןַײז ןוֿפ רירַאב ןזיולב ַא טימ טשינ

 -עג טַײל רעטנזיוט טיורב ייווצ טימ טשינ ןעד רע טָאה ןוא ?טכַאמעג טנוזעג

 .ןגירשעג רענהדיצ:תיב ַא טָאה -- ?טקיטעז

 יד ןוֿפ תוחור זדנוא ַײב טשינ רע טָאה ליומ ןַײז ןוֿפ לעֿפַאב ַא טימ ןוא ---

 טַײל עקיצערק ףניֿפ ןוא טלייהעג רע טָאה םיעגושמ ןביז !?ןבירטעגסױרַא טַײל

 ,ןרָאװעג קידוועעז ןענַײז עדנילב ירד ןוא .טכַאמעג ןייר רע טָאה
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 "רַאֿפ ןַײוװ ןיא רעסַאװ טשינ ןעד רע טָאה הנותח ַא ףיוא זדנוא ַײב ןוא ---
 טעװ ,תומוקמ ערעזדנוא ןיא טמוק -- טגָאזעג הגּפ ןוֿפ ןַאמ ַא טָאה -- ? טלדנַאוװ
 -ֿמיױא ןָאק לילג ןוֿפ ךיוא ,ָאי .זיא תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד רעוו ,ןלײצרַאֿפ ךַיײא ןעמ
 .ןֿפורעגסיױא ץלָאטש טימ רע טָאה --- !איֿבנ ַא ןייטש

 -- זדנוא ַײב ,זדנוא ַײב --- ,םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ ,רערעזדנ--ו-וא זיא רע ,רדעדע --
 -- ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלשעג םוחנ-רֿפּכ ןוֿפ רעשיֿפ רעקידלמַאטש ַא טָאה
 ...םיא ןיא ןביולג וליֿפַא םייוג ...טלייהעג טַײל ...זדנוא ַײב ...זדנוא ןוֿפ

 -סױרַא ליומ ןַײז ןוֿפ טנָאקעג טשינ רע טָאה רעמ -- !רעטסטלע רעשימיור ַא
 ,טענילכרַאֿפ ךיז טָאה ןוא ןעגנערב

 תוליח יד ןוא !ןטלַאּפש ןעלמיה יד רע טעוװ ןגיוא ענַײז ןוֿפ קילב םעד טימ --
 .ןבירשעג קוסּפ ןיא טייטש סע יוװ ,םיא רַאֿפ ןֿפמעק וצ ןעמוקּפָארַא ןלעוו טָאג ןוֿפ

 -- !ֿבוט-םוי ףיוא טֿפרַאשעג זיא דרעוװש סמיור ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,יוא ---
 ןשיטסַאיזוטנע םעד ןיא קֿפס ןוֿפ טרָאװ ַא ןֿפרָאװעגנַײײרַא רעקיבױלגמוא ןַא טָאה
 רעלילג הדוהי .ןכַאז עכלעזַא ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ --- סעקינלגר-ילוע ןוֿפ םלוע

 ןרָאװעג טיײזַאב ןענַײז ןגעוו יד ,ירֿפ וצ ןעגנערב העושי יד טלָאװעג ךיוא טָאה
 ףדַיי עטקיצַײרקעג טימ

 -עגּפָא ןַא יו ןכערבעצ יז טעו רע ףרעװ קיּפמוטש טעװ דרעווש סמיור --
 עלַא ןוא ,שַא ןוא ביוטש ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ןעמודא טעװ רע !ןקעטש ןטהֿפרש
 ןעזוצ ןוא תיבה-רה םוצ םיא טימ ןײגֿפױא רימָאל ,טמוק !םיא טימ דנַײרֿפ ענַײז
 .ןגיוא ערעזדנוא טימ טָאג ןוֿפ רעדנואוו םעד

 יד ,רענורֿבח יד ,רענורש יד טקעטשעגנָא ,רעלילג עטסָארּפ יד ,ןבָאה ייז
 םיסנ יד טימ הדוהי ןוֿפ גרעב יד ןוֿפ יד ןוא טֿפשי ןוֿפ לָאט ןוֿפ יד ,רעמחל-תיב
 ךיז טָאה גוצ רעד ןעוו ןוא .ןיבר רעייז ןוֿפ טלײצרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,תואלֿפנ ןוא

 יד וצ ךעלסעג עמורק יד ןוא ןקירב יד רעביא קרַאמ ןטיירב ןיא ןסירעגנַײרַא
 ןטשרעביוא םעד ןוֿפ רעצעלּפ ןוא ןסַאג עטרעטסַאלֿפעגסיױא ,עשיטַארקָאטסירַא
 ,סעקילַאק עמָאל ,עדנילב ןוֿפ גוצ ןייק רעמ ןעוועג טשינ ןיוש סע זיא ,טָאטש לייט
 ןוֿפ גוצ ַא ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ טַײלעמערָא עטסָארּפ ןוֿפ גוצ ַא
 -ָארּפ ַא ןעוועג זיא סע .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא ןיבר רעייז ןריֿפ סָאװ ,םידימלּת
 -עג ַא ןוֿפ ,עקיטשרָאד זיילסיוא ךָאנ ,עטרעגנוהעגסיוא העושי ךָאנ ןוֿפ עיסעצ
 סע ךיז טרעמַאלק גנולֿפײװצרַאֿפ ןַײז ןיא סָאװ .קלָאֿפ טרעטַאמעג ןוא טקינַײּפ
 ןטסקילײה םוצ רעזיילרעד ַא ןוא איֿבנ ַא ךָאנ טייג ןוא טָאג ןַײז ןיא ןביולג םעד ןיא
 לָאז גנוזיילרעד ןַײז ןוֿפ רעדנואו רעטקנעבעגסיוא רעד ןכלעוו ףיוא ,ץַאלּפ
 . . ..לָאװ ןרעוו

 ,תילט ןַײז ןיא טליהעגנַײא ,ןעוו ,ןעזעגסיוא תרצנ ןוֿפ יבר רעד טָאה ױזַא ןוא
 םוצ ענַײז טימ ,םינּפ ןקידהליֿפּת ןַײז טימ ,למיה םוצ טדנעוועג ןגיוא יד טימ
 ,רעטּפַאכרַאֿפיזַאטסקע ןַא ןוֿפ ץיּפש ןיא רע זיא ,טנעה עטײרּפשעגסיױא ןשטנעב
 עלעזייא קינעטרעטנוא ןַײז ףיוא ןַאמערָא ןַא יו ןטירעגנַײרַא עסַאמ רעקידנשיור
 לייט ןטשרעביוא םעד ןוֿפ רעצעלּפ עטרעטסַאלֿפעגסױא ,עשיטַארקָאטסירַא יד ןיא
 טשינ .ךעלעקניוו עלַא ןוֿפ ןטכױלעגסױרַא ֿבוט"םוי רעד טָאה ָאד ךיוא .טָאטש
 ןלייט עמערָא יד ןיא יו ,ןסָאג יד רעביא ןליֿפ סָאװ ,ןסַאמ עקידנשיור טימ רעבָא
 ,עכַײרגברַאֿפ יד ןיא ןעזעגסױרַא ֿבוט-םוי ןקידנעמוקנָא םעד ןעמ טָאה ָאד ,טָאטש
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 -ָאקלַאב יד עכלעוו טימ ,רעכיט עלעדייא עטבעוװעגסַײװ יד ןיא ,ןענַאוװיד ענעדַײז

 טָאה סע סָאװ ,ןעגנָאהַאב ןעוועג ןענַײז ןצַאלַאּפ יד ןיא גנעגנַײרַא יד ,ןרעיוט יד ,ןענ

 יז רַאֿפ טעװַארּפ ןעמ ןוא טסעג ןיהַא ןעמוקעג ןענַײז סע זַא ,טגָאזעג תודע

 ןעמיוצ יד רעבירַא טגיװעג ךיז ןבָאה ןסערּפיצ עלעקנוט ,עמורֿפ .תודועס

 יד ןוֿפ ןרעיוט יד רַאֿפ .גנעגנַײרַא יד טריצַאב ןבָאה ןעמלַאּפ עטגעלֿפעג-ןַײֿפ

 -וצסיורַא ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,רענידַאב סעּפורג ןזיוועג ךיז ןבָאה ןצַאלַאּפ

 -ַאיל טימ זיא סָאװ ,עגנעמ רעד ןוֿפ שיור םעד ףיוא סױרַא ןסיורד ןיא ןֿפױל

 יד ןוֿפ ,ץיּמש רעד ןיא ןיבר םעד טימ .,ןעמוקעגֿפױרַא ןֿפורסױא עקידמער

 ןזיװַאב טרָאד ןוא ָאד ךיז טָאה רעכעד-ןסָארעט יד ףיוא .רעדינ רעד ןיא ךעלסעג

 ַא ןוֿפ רעיילשירָאה רעד רעדָא ,ןױשרעּפסנַאמ ַא ןוֿפ דרָאב עטריזירֿפ-ןַײֿפ ַא

 סַאג רעד וצ טקוקעגרעטנורַא ייז ןבָאה גנוניוטטשרעד ןוא קערש טימ .ױרֿפ

 רעבָא ןעזרעד .עיצַאטסעֿפינַאמ ַא רַאֿפ סָאד זיא סע סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז ,ּפָארַא

 ןעמונעג ןוא טקיאורַאב ךיז ייז ןבָאה ,עלעזייא ןֿפױא סיױרָאֿפ קידנטַײר ןַאמ םעד

 ץכעלײרֿפ ַא טָאה עסַארעט ןייא ןוֿפ .גנונַײשרעד רענדָאמ רעד רעביא ןכַאל

 קידגטַײט ,גוצ ןוֿפ שרַאמכרוד םַײב קיטסול טכַאמעג ךיז טַײלעגנוי טֿפַאשלעזעג

 ןעמ טָאה גנעגנַײרַא ערעדנַא ַײב .םלוע ןשיטסַאיזוטנע םעד ףיוא רעגניֿפ יד טימ

 ןטלַאהוצקירוצ --- טכענק ןוא רעניד ןוֿפ ןכַאװ טלעטשעגסױרַא ןגעוו טייקרעכיז ןוֿפ

 סָאװ ןעמלַאּפ יד ןוֿפ לבעּפ ןשיצראה-םע ןוא ןשלילג םעד ןוֿפ גנערדעג םעד

 לבעפ רעד זַא ,טַאמילק רעמילשורי ןטלַאק םעד ןיא ןעיצוצֿפױא רעווש ױזַא זיא

 ייז יו ,ןגעוו דוֿבּכ סניבר םעד ןוֿפ יז ןגָארט וצ ןגַײװצ ןייק ןכערבּפָא טשינ לָאז

 .רעזַײה עכַײר ערעדנַא ןוֿפ ןעמלַאּפ יד טימ ןָאטעג טַאהעג סָאד ןיוש ןבָאה

 ןסיורג ןייק ,קיטנָאק ,טָאה שדקמה:-תיב םוצ ןיבר ןשלילג ןוֿפ שרַאמֿפיױא רעד

 טרָאד טָאה ןעמ .טכַאמעג טשינ טָאטש לייט ןטשרעביוא םעד ןיא קורדנַײא

 ןסָאג יד ןיא רעייגכרוד .עיסעצָארּפ רעכַײרנברַאֿפ רעד טימ טריזומַא ךיז סנטסכעה

 ןעמ סָאװ ,גנושיוטנַא רעייז טלמרומעגסיורַא ןבָאה ,עלַײװ ַא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה

 רענייק .געוו רעייז רעטַײװ ןעגנַאגעג ךיז ןוא ,םילשורי ןיא וצ סעכלעזַא רָאג טזָאל

 טכענק עשינהּכ ןוֿפ ךַאװ יד וליֿפַא .טרעטשעג טשינ עיסעצָארּפ רעד טָאה רעבָא

 -טיוא ןעוועג געט-ֿבוט-םוי יד רעביא ןענַײז עכלעוו ,ןרענָאיגעל עשימיור ןוֿפ ןוא

 -פרודַא גוצ םעד ןבָאה ,אֿפיּכ לודג ןהּכ ןוֿפ ץַאלַאּפ ןסיורג םעד רַאֿפ טלעטשעג

 טשינ ךיז לָאז לבעפ רעד זַא ,טיזעגּפָא רָאנ ןבָאה ייז .טרעטשעגמוא טזָאלעג

 "ןעמולב יד ןוא סנירג ןטייב יד ןטערטעצ טשינ ןוא ןַײרַא רעיוט ןיא ןסַײרנַײרַא
 ןבָאה רעטײלגַאב סניבר םעד סָאװ .ןגַײװצ-ןעמלַאּפ יד ןרירנָא טשינ ךיוא ,ןעייר

 -אב עסַאמ יד טָאה ,אֿפיּכ ןוֿפ ץַאלַאּפ םעד רַאֿפ ,ָאד .קשח סיורג וצרעד טַאהעג

 ןעָארד טלָאװעג ןטלָאװ ייז יו ױזַא .ןעמיטש ערעייז ןביוהעג רעכעה ךָאנ רעטיילג

 ;ןגירשעגסיוא ייז ןבָאה ,ןנח ןוֿפ זיוה ןטסַאהרַאֿפ םעד

 אנ-עשוה :!טָאג רַאה ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טמוק סָאװ ,רעד ןַײז לָאז טשטנעבעג;
 | "!ךיוה רעד ןיא

 םעד טימ ,ךַאװ רעשינהּכ רעד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד יו ,טקרעמַאב רָאנ בָאה ךיא
 "רַאװש רעטכידעג ןַײז ןיא טמורבעגנַײרַא טָאה ,טנַאה ןַײז ןיא ןקעטשיַײלב ןרעווש
 טנַיײה טזָאל ןעמ סָאװ ,גנוגערֿפױא רַאֿפ ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,ןַײרַא דרָאב רעצ

 ןרעטש וצ טשינ לעֿפַאב ןגנערטש ַא ןגירק טזומעג טָאה רע .גנונעדרָאמוא ַאזַא וצ

528 



 ריר ַא טשינ רעגניֿפ ןייק טימ טָאה רע םערָאװ ,טכַאמ טימ עיצַאטסעֿפינַאמ יד
 ןעמעלַא זדנוא טָאה סע סָאװ ,ןבַײרטוצרעדנַאנוֿפ רעדָא ןרעװרַאֿפ וצ יז ןוטעג
 -נָא זיא עיסעצָארּפ יד ןעוו ,ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד .טרעדנואוורַאֿפ קרַאטש
 טָאה ןעמ .ץַאלַאּפ םיאנומשח םעד ןוֿפ ןרעיומ עכיוה טסנרע יד רַאֿפ ןעמוקעג
 טניֿפעג ,ַאּפיטנַא סודרוה ןֿפורעג טָאה ןעמ יוװ ,"סקוֿפ רעטלַא , רעד זַא ,טסואוועג
 ןעמוקעגנָא ןיוש ,עטיווס רעסיורג ַא ןוֿפ טײלגַאב ,זיא רע זַא ,ץַאלַאּפ ןיא ןיוש ךיז
 ץַאלַאּפ-סודרוה םעד טלדנַאװרַאֿפ ןבָאה ןרָאטַארוקָארּפ יד .טַײצ ןיא םילשורי ןייק
 ןייק ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעוו ,ןצנירּפ עשסודרוה יד ןבָאה ,עירָאטַארוקָארּפ רעד ןיא
 ץַאלַאּפ ןיא גנַאגנַײרַא רעד .ץַאלַאּפ-םיאנומשח ןטלַא םעד טניואווַאב ,םילשורי

 ןשימיור ַא ןוֿפ טריֿפעגנָא ,ןרענָאיגעל עשימיור טימ טכַאװַאב רעווש ןעוועג זיא
 רעבָא .הירֿבט ןוֿפ עטיווס ןַײז ןיא טכַארבעגטימ טָאה ךרַארטעט רעד סָאװ ,ריציֿפָא

 קידנגטלַאה ,עיצַאטסעֿפינַאמ יד טזָאלעגכרודַא טרעטשעגמוא ךַאװ יד טָאה ָאד ךיוא

 ןַא טָאה טרָאד ןוא ָאד .ןרעיומ יד ןוֿפ טקורעגּפָא ייווצ רעדָא חֿפט ַא עסַאמ יד רָאנ
 ,ןיבר םעד ןוֿפ טכַאמעג קזוח ןוא טכַאלעגּפָא רענַאיגעל רעשיריס רעדָא רענולקשַא
 ןוא רעגניֿפ יד טימ םיא ףיוא טַײטעג ,דַארַאּפ אזַא טימ טײלגַאב טָאה ןעמ סָאװ
 ,"ףיורַא שדקמ:-תיב ןיא גינעק ןשידַיי םעד ייז ןריֿפ סָאד; : טָאּפש טימ ןגירשעגכָאנ
 .ךָאנ טציא רעטיײלגַאב עסַאמ יד טָאה ,דייר ערטייז ןקיטעטשַאב וצ יוװ ױזַא ןוא
 טימ קידנעלקַאש ,עלעזייא סניבר םעד רַאֿפ קידנצנַאט ,ןעגנוזעג רעִירֿפ יו רעכעה
 םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טמוק סָאװ ,גינעק רעד זיא טביולעג , : ןגַײװצ-טריבלייא יד
 ,"! טָאג רַאה

 טשינ יאדווַא טָאה ,ןרעיומ ערעווש יד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה סָאװ ,טרָאװ סָאד י
 יאדװַא ,קינייװעניא ,טרָאד טָאה ןעמ :םירדח עטסקינייװעגיא יד וצ טכיירגרעד
 םערוט-טסַארעט ןכיוה םעד רעביא רָאנ .ןעזעג טשינרָאג ןוא טרעהעג טשינרָאג
 -תיב םעד ןיא ןקוקּפָארַא טנָאקעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןוֿפ ,ץַאלַאּפ-םיאנומשח םעד ןוֿפ
 ,ןוז רעד ןיא רעבליז יװ ,ךיז ןגעװַאב ןוא ןרעטיצ ןביוהעגנָא ןבָאה ,ףיוה-שדקמ
 םעד טריצַאב ןבָאה ייז --- ,זיוה ןשסודרױוה ןוֿפ רענעֿפ ןוא ןעיײֿפָארט עקידנצנַאלג
 עקידרעטַאלֿפ יד ןשיווצ .ןעוועג טרָאד זיא ךרַארטעט רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי ץַאלַאּפ

 -רעטנורַא גנוניוטשרעד ןוא ריגַײנ טימ טָאה סָאװ ,ּפָאק ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה רענעֿפ
 םעד ןוֿפ ּפָאק רעד ןעוועג סע זיא .רעטײלגַאב עסַאמ רעקידנשיור רעד ףיוא טקוקעג
 -סָאניד ןַײז קידנצײרֿפױא ,"זיוה סדוד, טרָאװ עכעלמייהמוא סָאד סָאװ ,ךרַארטעט
 -ּפָא טָאה רע סָאװ ,רעגַאל-ןוז ןקידהחונמ ןַײז ןוֿפ טכַארבעגסױרַא טָאה ,טולב שיט
 -ורעצ טימ ןעזוצוצ ,ךַאד:ץַאלַאּפ ןוֿפ עסַארעט רעד ףיוא טַײל עגַײז טימ ןטלַאהעג

 -ַאב ךיז טָאה ּפָאק רעד רעבָא ? ףיוה-שדקמיתיב םוצ עיסעצָארּפ יד קערש ןטרעד
 סָאװ ,ןַאמ םעד ןוֿפ קילבנָא רעד זַא ,קיטנָאק : טונימ ןייא ףיוא יו רעמ טשינ ןזיוו
 טשינ רע טָאה ָא-םעד רַאֿפ זַא ,טרעכיזרַאֿפ םיא טָאה ,טײלגַאב טָאה עסַאמ יד
 .ךיז ןקערש וצ סָאװ טַאהעג

 ןעמ זַא ,םעד ןגעוו לוק סָאד .ןסקַאװעג רעמ לָאמַא סָאװ לַײװרעד זיא עסַאמ יד
 עטגָאזעגוצ-גנַאל ןַײז ןביױהוצנָא ,לילג ןיא זיא סָאװ ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד טריֿפ
 סָאװ ,רעכַאמ-זעק יד ןוֿפ לָאט םעד ןיא רעטנורַא טכיירגרעד טָאה ,םימש-תוכלמ
 ןביוהעגנָא ןבָאה ןלַאנַאק-ןסַאג יד רעביא .םילשורי ןוֿפ טַײז-ֿברעמ ןיא ןעוועג זיא
 יײב ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ןסָאמ ןטרָאד ןוֿפ ןעמָארטשֿפױרַא
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 ,טַײז ןוֿפצ ןיא ,קרַאמ-ןסּפעש םעד ןוֿפ ךיוא .לדנַאה םַײב רעדָא תוכָאלמ ערעייז
 ,רעלדנעה:-ןסּפעש ןוא םינוק טימ לוֿפ יאדווַא ,ֿבוט-םוי רַאֿפ ,טציא ,ןעוועג זיא סָאװ
 סָאד .םירחוסיןסּפעש ןוא רעבַײרט-ןסּפעש עדמערֿפ ליֿפ ןֿפױלוצנָא ןעמוקעג ןענַײז
 / איֿבעע רעד ןעוועג סָאד זיא סע רעוו ,טסואוועג טשינרָאג ןבָאה ענעֿפָאלעגנָא ֿבור
 יז .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא דַארַאּפ טימ ױזַא םיא טריֿפ ןעמ סָאװ ,"תרצנ ןוֿפ
 ןרָאװעג טקעטשעגנָא רעבָא ןענַײז ייז .ןעמָאנ ןַײז טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה
 יד ןוֿפ ןעמוקעג ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ענַײז רעגנעהנָא עשיטסַאיזוטנע יד ןוֿפ
 יד ןיא טנשרדעג ןוא םיסנ ענַײז ןזיוװַאב טרָאד טָאה רעתרצנ רעד סָאװ ,טעטש
 ייז סָאװ ,ןעגנונעֿפָאה ערעייז טימ טַײל עדמערֿפ יד ןסירעגטימ ןבָאה ייז .ןלוש
 שדקמ:תיב ןיא טציא םיא ןריֿפ ייז סָאװ ,ןַאמסדנַאל רעייז ףיוא טגיילעג ןבָאה

 ןייק ןעוועג טשינ רעבָא ןענַײז רעמָארטשוצ עטסרעמ יד .ןריזילַאער וצ ייז ןַײרַא
 "וצ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעטכַאבָאַאב עקירעגַײנ רָאנ ,רעכַאמטימ עשיטסָאיזוטנע
 -ייז ַײב טרעדָאֿפעג ,רעבירעד ,ןבָאה ייז .גנוניישרעד עכעלנייוועגמוא ןַא טגָאזעג
 ןעלמיה יד ןיוש רע טעװ ןעוו ,ונ; .םיסנ סאיֿבנ םעד רעדיירוצ עשיטסָאיזוטנע ערע
 ייז ןבָאה רעטײלגַאב יד ןוא .ןרעדנַא םַײב סנייא טגערֿפעג ייז ןבָאה --- *? ןטלַאּפש

 "שדקמ-תיב םעד ןכיירגרעד טצוו יבר רעד ןעוו ,ןעשעג טעװ סָאד זַא ,טרעכיזרַאֿפ
 רעייז ןוֿפ וטֿפױא ןכעלנייוועגרעסיוא םעד םורַא ױזַא ןבָאה רעגנעהנָא ענַײז .ףיוה
 ןיײזוצַײב ןֿפָאלעגנָא זיא סָאװ ,ֿבר-ֿברע ןסיורג םַײב טגיײלעגנַײא ןוּכשמ ַא יוװ ןיבר

 | .ןזַײװַאב טעוו איֿבנ רעד סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ יד
 עכלעזַא טקעװעגֿפױא טָאה סָאװ ,עלעזייא ןֿפױא ןַאמ רעד טָאה רעבָא לַײװרעד

 זיא סָאװ ,ךאלמ ַא יו טשינרָאג טריֿפעגֿפױא ךיז ,ןעגנונעֿפָאה עכעלנייוועגרעסיוא
 ןוא דרע רעד ןוֿפ ןטֿפערק עלַא טכַאמ ןַײז ןיא טָאה ןוא למיה ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא
 רעד ןוֿפ יבר רעמערָא ןַא יו ,םדו-רׂשב רעכעלנייוועג ַא יוװ רָאנ --- ,למיה ןוֿפ
 -בָארג ,עמערָא ענַײז סָאװ ,תרצנ טָאטשיץניװָארּפ רעטכַאלרַאֿפ ,רעטסואווַאבמוא
 קידנציז ,יבר רעד .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא םיא סָאד ןטײלגַאב רעגנעהנָא עשיגנוי

 -עגּפָארַא ןענַײז תוציצ עגנַאל ענַײז סָאװ ,תילט ןיא טליהעגנַײא ,עלעזייא ןֿפױא

 טרעטנעגרעד ךיז טָאה רע רעמ סָאװ ,זיא ,עלעזייא םעד ןוֿפ סיֿפ יד וצ זיב ןעגנָאה
 -רַאֿפ ןטלַאהעג רע טָאה ןגיוא ענַײז .תוקֿבד ןיא ןַײרַא רעמ ץלַא ,שדקמה:תיב םוצ
 -יילב לָאמַא סָאװ זיא םינּפ ןַײז .טקוקעגנַײרַא ךיז ןיא ייז טימ טלָאװ רע יוװ ,טכַאמ
 ַא ןיא ךיז ןגעוװַאב וצ טרעהעגֿפױא טשינ ץלַא ןבָאה ןּפיל ענַײז ןוא ,ןרָאװעג רעכ
 "מיה ַא ןיא ,רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ןעוועג ןצנַאג ןיא טלָאװ רע יו .הליֿפּת
 סניבר םעד .םיא םורַא ןעוועג זיא סע סָאװ ,ןעזעג טשינרָאג רע טָאה ,טלעוו רעשיל

 ןבָאה ייז .םידימלּת ענַײז ,רעטיײלגַאב עטסטנעָאנ יד טקעטשעגנָא טָאה ךיז ןטלַאה
 ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ ,הליֿפּת ַא ַײב יו ,עלעזייא םעד םורַא טלעטשעג םורֿפ ךיז

 קידנעלקָאש ,סניבר םעד טימ תונווּכ ערעייז ןעוועג ןווכמ ,אמיחרו אליחדב
 ,סהנעשוה יד טימ תוּכוס יװ ,םיא רַאֿפ ןגַײװצ-טריבלייא ענעלַאֿפעגּפָא ערעייז טימ
 ןטלָאװ ייז יו --- *! ךיוה רעד ןיא אנעשוה; :טייקידרעטיצ סיורג ןיא ןֿפורעג ןוא
 -טכרוֿפ .רעסיורג רעד ןיא טנעה סניבר םעד ןקרַאטש ןֿפור רעייז טימ טלָאװעג
 ,עלַא רָאנ ,םידימלּת ענַײז רָאנ טשינ .ןזַײװַאב דלַאב טעװ רע סָאװ ,ךַאז רערַאב
 וצ למיה ןוֿפ טקישעג זיא רע זַא ,המלש-הנומאב םיא ןיא טביולגעג ןבָאה סָאװ
 -עג טקעטשעגנָא ,טנעמָאמ ןסיורג םעד ַײב ,טציא ןענַײז ,העושי יד ןעגנערב
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 סָאװ ,ץלַא ןסעגרַאֿפ ןבָאה ייז .טייקילײה רעד טימ ןוא טסנרע םעד טימ ןרָאװ

 יד ,העד ןייא ןיא ןיבר רעייז טימ ןַײז וצ ןעוועג ןיכמ ךיז ןוא ,ייז םורַא זיא סע
 יז ןוֿפ ליֿפ ןשינעעשעג עשילמיה עסיורג יד ןוֿפ תודע ןַײז וצ ןבָאה וצ היכז
 טימ גנַאג ןטצעל רעייז ןיא ןעגנַאגעג ןטלָאװ ייז יו ,ןעוועג ךיילב ױזַא ןענַײז
 ןשיוװצ טקרעמַאב גנילצולּפ בָאה ךיא .ןַײרַא ןבעל ןשילמיה םעד ןיא ןיבר רעייז
 ּפָאק ןַײז .םהרבַא ןב םהרבַא ,ךירג םעד .רג םעד ירעטיילגַאב עטסטנעָאנ יד
 עשיטסַאיזוטנע יד רָאנ ,דרע רעד ֹוצ ףיט ןגיובעגנַײא ןעוועג ,דימּת יװ ,זיא
 ןעגנַאגעג זיא רע .ןעלסקַא עטרעקיוהעגנַײא ענַײז ןוֿפ טנַײשעגּפָארַא טָאה דײרֿפ
 ,רעגערטרעסַאװ רעד ללה יװ ןוא .רעגערטרעסַאװ םעד ללה טימ טנַאה-ןיא-טנַאה
 ןוֿפ דיי ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא .טלקָאשעג רעטיצ ןקילייה ןיא ךיז רע טָאה
 ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ רע זיא ,ןרעבעג סרעטומ ןַײז ןוֿפ ןוא ןגָארט סרעטומ ןַײז
 ןַײז ןיא קידנֿפור ,אנעשוה ןַײז טימ טעכָאֿפעגטימ טָאה ןוא טנעמָאמ ןקילייה םעד
 ןַײז ןוא -- "!םורמב אנעשוה, :רעטרעװ עשיאערבעה יד טנעצקַא ןדמערֿפ
 רעקילייה טימ ןעוועג לוֿפ ַײברעד זיא רעּפרעק רענעגיובעג דרע רעד וצ ,רעצנַאג
 ןהדוהי לטרַאג םַײב טּפַאכעגנָא ןבָאה ,ללה ןוא רג רעד ,עדייב ייז .גנוגעווַאב
 ןעמונעג ךיז ןבָאה יײרד עלַא ןוא ,זַאטסקע ןיא טּפַאכרַאֿפ ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו
 ןענַײז ךיוא ױזַא ןוא .ןיבר רעייז םורַא תולעּפתה טימ טצנַאטעג ןוא טנעה יד ַײב
 "עז טימ זיא רעכלעוו ,ימלּת-רב ,בקעי ,ןנחוי --- ,םידימלּת ערעדנַא יד ןעוועג
 טלַײבעג טָאה יאנק רעד ןועמש .רעדנילב ַא יװ ױזַא ןעגנַאגעג ןגיוא עקידווע
 ןעוועג זיא רע .ךיז ןיא טַאהעג רענוד ַא טלָאװ רע יו ,ןּפיל יד ןסיבעג ,ןטסױֿפ יד
 ךיוא זיא ױזַא ןוא .םיא ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טֿפַארק רעשימַאניד טימ לוֿפ
 טָאה רעכלעוו ,ןילַא הנוי-רב ןועמש ,ןועמש רָאנ .סידֿבז יד ןוֿפ ןנחוי ןעוועג
 טנעה יד טימ טשטַאּפעג טשינ ,טצנַאטעג טשינ טָאה ,עלעזייא סָאד טריֿפעג
 ךימלּת ַא יװ ,רַאה ןַײז רַאֿפ דֿבע ןַא יװ ןעגנַאגעג זיא רע :ןעגנוזעג טשינ ןוא
 ןבָאה טנעמָאמ ןסיורג ןקילייה םעד ןוֿפ דײרֿפ יד ןוא היכז יד .ןיבר ןַײז רַאֿפ
 ,רענעמ יד יװ .ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןלַאװק יד טנֿפעעגֿפױא ןוא ןּפיל ענַײז טרינשרַאֿפ
 טּפַאלקעג ןוא ןקַאב יד ןוָאלבעגֿפױא ןבָאה ייז .רעבַײװ יד ןעוועג ךיוא ןענַײז ױזַא
 ןוֿפ טרעהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןֿפור עקידנלַאש ,עקידנעײגֿפױא יד ןוא ,ייז ןיא
 ,ךײרֿפ יד טקעװעג ,רעַײֿפ ןקידרעקַאלֿפ ףיוא לייא יװ ,ןבָאה ,טַײצ-וצ-טַײצ
 ,גנורעטסייגַאב יד ןביוהעג

 רעד ןוא ןוחטב םעד ,ץלָאטש םעד ,דײרֿפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא
 ןסָאלֿפעג ןענַײז סָאװ ,טייקנבעגעגרעביא ןוא עביל רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,הנומא
 ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ןַײרַא רַאה ַא יו טמוק סָאװ ,םעד וצ רעטײלגַאב יד ןוֿפ
 ,רעשל ןיא רָאג ןעוועג ךָאד ןיבר ןוֿפ תווינע יד זיא ,טָאטש רעקיליײה ןַײז ןיא טָאג
 ,רומח לע בכור ינע ןַא יו עקַאט טריֿפעגֿפױא ךיז טָאה רע .ןײטשרַאֿפ וצ טשינ
 "נָא טזָאלעג ןוא גנַאג םעד ןטלַאהעגּפָא ,עלעזייא ןַײז טגײנעגּפָא טָאה לָאמ ייווצ
 ןטיירב ןיא ןעוועג סָאד זיא לָאמ ןייא .געוו םעד ןטָארטענּפָא יז ,ןײגַײברַאֿפ ערעד
 םינתוחמ יד .ןעמוקעגנגעקטנַא םיא גוצ-הּפוח ַא זיא לסעג"ןטַײז ַא ןוֿפ .קרַאמ
 -ןטיײלֿפ יד ןוֿפ טקַאט םוצ ,הלּכ רעד רַאֿפ טצנַאטעג ןבָאה רעטיײלגַאב יד ןוא
 ןצַאט יד ןוֿפ ןשטַאּפ סָאד ןעוו ."!הֿפי הלּכ ,האנ הלּכא :ןעגנוזעג ןוא ,רעליּפש
 ,סױרַא לסעג םעד ןוֿפ זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא ךעלֿפַײֿפ יד ןוֿפ ןליּפש סָאד ןוא
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 ,םיא רעטניה עסַאמ עצנַאג יד ןוא עלעזייא סָאד טלעטשעגּפָא יבר רעד טָאה
 -ילפ יד ,םיגתוחמ עקידנצנַאט יד ,הלּכ יד :גוצ-הפוח םעד טזָאלעגכרודַא ןוא
 -ידימלּת יד .גָאט ןלעה ןיא ןּפמָאל ענעדנוצעגנָא יד טימ ,רעטיײלגַאב יד ,םירמז
 טמירעג רַאֿפרעד םיא ןבָאה ,ןיבר ןטימ ןעגנַאגעגטימ ןענַײז עכלעוו ,םימכח
 גיבעק ַא וליֿפַא תמחמ ,ןיז ןטיול ךיז טריֿפ תרצנ ןוֿפ יבר רעד זַא ,טגָאזעג ןוא

 -עג טשינ רעבָא סע ןיא לָאמ עטייווצ סָאד .הלּכ ַא רַאֿפ גנַאג ןַײז ּפָא טלעטש

 ,טלַאװעג טימ טָאה טנַאה עקידתועשר סמודא ,לעטשּפָא רעכעלײרֿפ ןייק ןעוו
 סניבר םעד ןוֿפ ץרַאה םעד ךרוד געוװ ַא ךיז ןטינשעגכרודַא דרעווש ןוֿפ חוּכ ןטימ
 םוצ טרעטנעגרעד טָאהעג דלַאב ןיוש ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד ןעוו .געוו-חישמ
 -ֿברעמ ןוֿפ ץַאלַאּפ-שױקמה-תיב ןוֿפ ןרעיוט עקידנסיורד יד וצ טריֿפ סָאװ ,לקירב
 ףיוא ןעגנַאהעג גנונעֿפָאה ןוא שינעקנעב טימ ןענַײז ןגיוא ערעזדנוא ןוא ,טַײז
 יד ןעמוקעג טכירעגמוא ןזיא -- ,טרָאװעגסיױא ןבָאה רעצרעה ערעזדנוא ןוא ,ייז
 -םערוט עשסודרוה יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה טע ואוו ,סַאג טַײז רעד ןוֿפ .גנורעטש

 -ָארּפ טימ טליֿפעגרעביא ןעוועג ,בוט"םוי רַאֿפ ,טציא ןענַײז עכלעוו ,רעסעלש

 ךיז טציא טָאה ,סוחי-דרעווש ןוא -טסיוֿפ סמיור טימ .עטמַאַאב עשירָאטַארוק
 טליײאעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןלוטשיגָארט עטכַאװַאב ןוֿפ גוצ-ןגעק ַא ןגיױאווַאב
 רַאֿפ ןליּפש טכעלגעט ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז סע ואוו ,רעטַאעט ןשסודרוה םוצ
 -גָארט יד ןיא .,ןטַארקָאטטירַא רעמילשורי ןוא עשינהּכ יד רַאֿפ ,עטמַאַאב סמיור
 האמוטה-תוכאיֿבא רעד רשֿפא ,טַײל עסיורג ןעניֿפעג טזומעג ךיז ןבָאה ןלוטש

 ןומגה ַא .טײלגַאב יז טָאה ךאו ערעווש ַא םערָאװ ,רַָאטַארוקָארּפ רעד ,ןײלַא

 ןעגנַאגעג ןעגַײז םיא רעטניה ןוא ,ייז רַאֿפ ןטיועגסיױארָאֿפ טָאה דרעֿפ ַא ףיוא
 רַאֿפ ערַאװ ַא טכַאמעג ןוא ןדרעװש עטקערטשעגסיוא טימ ןרענָאיגעל עשימיור
 -ױַאװש ,עטעקַאנ-בלַאה ןוֿפ ןגָארטעג ,ןיילַא ןלוטש-גָארט יד .ןטצעזעג-טצלע רעייז

 רעירֿפ רעבָא .לעטַײר עשינַאמרעג ,עיור ןוֿפ ןרָאװעג טײלגַאב ןענַײז ,טכענק עצ
 -מורט ייווצ .עטיווס עכעלזיוה יד ןעגנַאגעג זיא גוצ ןשירעטילימ םעד רַאֿפ ךָאנ
 -זיוה ַא ןוֿפ טריֿפעגנָא ,טכענקזיוה עדנַאב ַא רַאֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז רעזָאלב-ןטייּפ
 ןציּפש טנעלַאטעמ עֿפױַאש טימ סנקעטש:סונמַאב טימ טנֿפָאװַאב ,לַאשרַאמ
 יד רַאֿפ גנַארדעג ןשטנעמ םעד ךרוד געוו ַא טמַארעגּפָא טכענקזיוה יד ןבָאה
 ,רעֿפורסױא יד ןוֿפ לַאש-ןטייּפמָארט רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו ,ןלוטש-גָארט
 ןיטש רעצרעה ערעזדנוא ןעגַײז ,גוצ ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ
 "טכרוֿפ ,ןסיורג םעד ןוֿפ גנוטרַאװרעד ןיא ןעגנַאגעגסיױא ןענַײז רימ .ןבילבעג
 טמֹוק טציא ןַא ,טניימעג עלַא ןבָאה רימ .ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,טנעמָאמ ןרַאב
 ןוֿפ טונימ עטקייוװעגסיוא גנונעֿפָאה ןוא ןרערט ליֿפױזַא ןיא ,גנַאל ױזַא יד ,ןָא סע
 ןעמונעגטימ ןוא ףָאלש ןקיביײא ןיא קעװַא סע ןענַײז תורוד לֿפיװ ,ָא .הלואג רעד
 טנעמָאמ םעד ףיוא גנונעֿפָאה עקיצנייא יד ןַײרַא געוו ןטסואווַאבמוא רעייז ןיא
 םעד ךרוד ףָאלש רעייז ןוֿפ טקעװעגֿפױא ןרעװ ןלעװ ייז ןעוו ,העושי רעד ןוֿפ
 ןלעטשּפָא טעװ טָאג .טונימ יד ןָא יז טמוק טציא .הלואג רעד ןוֿפ רֿפוש-לוק
 ,ןעגעגעגַאב ךיז ןלעוװ ןגוצ ייווצ יד ןעוו ,טונימ רעד ןיא טַײצ רעד ןוֿפ גנַאג רעד
 -הווַאג סמיור ןוֿפ ןציּפש עטשרע יד ןיוש טעז ןעמ .ןיוש ךיז ייז ןרעטנענ טָא ןוא
 תמא ,ןלָאבמיס ןוא םיֿפרּת יד ןוֿפ רעגערט יד סױרַא ןטערט סע .טכַאמ רעקיד
 ןדייש ענרעצליה ערעייז ןיא ןטלַאהַאב ןענַײז םיֿפרּת יד ןוא ןלָאבמיס יד ,עקַאט
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 -נגיוא ןדעי ןענָאק ייז ,ָאד יז ןענַײז ךָאד רעבָא ,םילשורי ןוֿפ קילבנָא םעד רַאֿפ
 סניבר םעד ןכיירגרעד ןלעוװ ייז ןעוו ,דלַאב טָא ןוא .ןרעוו טרעטַאלֿפעגֿפױא קילב
 ךיוה םעד טימ יװ רעמ טשינ ,ןיינ --- ,ןבױהֿפױא טנַאה ןַײז רע טעװ ,עלעזייא
 יד ןוא ,ןעלדנַאװרַאֿפ ביוטש ןיא ןוא ׁשֵא ןיא יז רע טעװ ןיילַא ?יומ ןַײז ןוֿפ
 ןסיורג םעד ןוֿפ תודע יד ןַײז רימ ןלעװ ןיוש טָא ןוא --- ,ןביֹוהנָא ךיז סעוו חעושי
 -סיוא רעמ טשינ לָאמנייק ,עקיבייא יד ןביוחנָא ךיז טעוו םיא ןוֿפ טָאװ ,טנעמָאמ
 סע ןעעז סָאװ ? סָאז זיא סָאװ רעבָא .טייקיטכערעג עקיבייא יד ,דיירֿפ עכעלשעל
 טריֿפעג ,עלעזייא ןַײז ףיוא יבר רעד יז טשינ ןעק סע ,ןייג ?ןגיוא ערעזדנוא
 רעקיטַײז ַא ןיא קעװַא ךיז טעוועריק ,טַײז ַא ןיא ּפֶא טייג ,הגוי-רב ןועמש ןופ
 זיא טמַארעגּפָא ןדנואושרַאֿפ ,גנַאג ןוֿפ ץיּפש רעד ,רע טרעוו ןיוש טָא .סַאג
 טשינ ,טָאג ןוֿפ ןטלייוװרעדסיוא םעד רַאֿפ טשינ רעבָא -- ,ןךרד ונּפ :געװ רעד
 שדקמ תיב םוצ טציא טריֿפ ןעמ ןכלעוו ,העושי רעד ןוֿפ רעגנערב םעד רַאֿפ
 טמיור רַאֿפ רָאנ ,טנַאה ןַײז ןיא טָאג ןוֿפ תושר םעד ןוא חוּכ םעד טימ ,ףױרַא
 ,דרעווש ןוא טסױֿפ סמיור רַאֿפ ,בקעי ןוֿפ ץלָאטש םעד טערט סָאװ ,סוֿפ ןכערֿפ
 יוװ ,ןייטש ןבילבעג רעטיײלגַאב יד ןענַײז קילבנגיוא ןייא ,לארׂשי ןקינַײּפ סָאװ
 טלָאװעג ןֿפָאה רעמ טימ ןטלָאװ ייז יו ,טביולגעג טשינ ןגיוא ערעייז ןטלָאװ ייז

 רעבָא .גנונעֿפָאה עקידנעייגסיוא דניושעג יווַא יז ןטלַאהנַײא ,ןרעגנעלרַאֿפ ךָאנ
 עקיבױלגטכַײל ,עקידנֿפױלטימ יד טשיױטנַא טכַאמ טמודא רַאֿפ גײנּפָא סגיבר םעד
 ןגלָאֿפ ךָאנ ,גנורעטסײנַאב ןוֿפ טעּפמיא רעד ייז לב ןָא ךָאנ טלַאה ךָאנ .עסַאמ
 טימ יו ייז ןבָאה סָאװ ,גנוטרַאװרעד יד ןוא ןביולג רעד רָאנ ,ןיפר םעד ךָאנ יז
 ,ןטינשרַאֿפ ןעוועג טציא ןעגַײז ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ ןיא טּפינקעגנָא ןטלַאהעג רונש ַא

 ןסָאמ יד ןוֿפ גנערדעג ןסיורג םעיז בילוצ ,ץלַא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סָאד ןוא
 טנָאקעג טשינ גוצ סניבר םעד טָאה ,סָאג רעקיטַײז רעד ןוֿפ טיײקלָאמש רעד ןוא
 יד ןוא ,לייח ןשימיור םעד רַאֿפ גנַאגנרוד ןטיירב טעד ןקיגײרּפָא קנילֿפ גונעג
 -ַאב ךיז ןבָאה ,רעטכעֿפטױא-געװ יד ,גוצ ןשימיור םעד ןוֿפ ןעייר עטשרעדָאֿפ
 רענייר סיוא רָאנ ,טיוג רעדעי ןָא .רעטיילגַאב עקידנעיצּפָא טניבר םעד טימ טריר
 ,טקוקעגסיוא םעד ךָאנ קידנעטש ןבָאה רעמיור סָאװ ,גנוסיגרַאֿפטולב וצ טסול
 ,עסַאמ רעשיריי רעטסערּפעגנעמַאזוצ רעד ןיא ןזיּפש ערדעייז טימ ןַײרַא ייז ןעגַײז
 וצ .ןַײרַא לסעג ןקיטַײז םעד ןיא טיױט עקיללא טימ ןגיױצעגּפָא טָאה עכלעוו
 -נָא ןענַײז ,טקיטיונעג טשינרָאג ריא ןיא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טכענק יד ףליה
 דרעֿפ ערעייז ןוֿפ סיֿפ יד רעטנוא ןבָאה דלַאב .רעטַײר עשינאמרעג יד ןעמוקעג
 ףיוא ןֿפור עשיטסַאיװטנע טימ ץלַא ךָאנ ,רעבַײװ ןוא רענעמ טרעגלַאװעג ךיז
 -סיוא טָאה קינַאּפ ַא .טנעה ערעייז ןיא ןגילווצ-טריבלייא יד טימ ןוא ןּפיל ערעייז
 ןיא וליֿפַא ןעוו ,רעטײלגַאב סניבר םעד ןוֿפ ןעייר עטשרעטניה יד ןיא ןכָארבעג
 גע רעבלעז רעד טימ עלעזייא ןַײז ףיוא ןיבר םעד טריֿפעג ןועמש טָאה טנָארֿפ
 רעקיליײה רעד טשרעהעג ץלַא טָאװ ןיבר םעד םורַא ןוא ,דיײרֿפ רעשיטסַאיזוט
 .ןעשעג ןעוועג טשינרָאג טלָאװ סע יוװ ךיײלג ,רעגנעהנַא עטנעָאג עגַײז ןוֿפ זַאטסקע
 סיוא ןטערט לָאז קידצ רעד זַא ,ןַײז וצ טֿפרַאדַאב טלָאװ סע יװ ןעוועג זיא סע
 גנושיוטנַא סיורג ןֿפורעגסױרַא ענעצס יד רעבָא טָאה --- ,עשר ןוֿפ געװ םעד
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,םלוע ןוֿפ לייט ַא .רעטיײלגַאב עטַאמ רענעֿפָאלעצ רעד ןשיווצ
 ,קעװָא ןוא גוצ ןוֿפ ןטָארטעגסױרַא טָאּפש ןוא קזוח טימ ןעגַײז ,רעדנואוו ןַײזוצללב

 פי



 םעד יז ןוֿפ טרעדָאֿפעג ןוא רעטיילגַאב עשיטסַאיזוטנע יד וצ ןֿפורעג ןבָאה ערעדנַא

 :םיסנ סניבר םעד ןוֿפ ןוכשמ

 סָאװ ,גינעק רעד זיא טביולעג, :םיא ףיוא טגָאז ריא סָאװ ,רעד סָאד זיא --

 ?"טָאג רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טמוק

 סָאװרַאֿפ ,זדלַאה רעזדנוא ףיױא טערט סוֿפ סמודא יװ ,ןעזעג טָאה רע ---

 ?רע טגַײװש

 ,ןקעטש ןטהֿפרשעגּפָא ןַא יו ,טכַאמ סמודא טשינ רע טכערבעצ סָאװרַאֿפ ---

 ?טגָאזעגוצ זדנוא טָאה ריא יו

 יד רעבָא ,םידימלּת ענַײז ַײב ןוּכשמ סניבר םעד טרעדָאֿפעג ייז ןבָאה ױזַא

 ןוא דייר ערעייז ףיוא טקוקעג טשינ ןבָאה רעגלָאֿפכָאנ ערעדנַא יד ןוא םידימלּת

 טצנַאטעג רעטַײװ ןבָאה ייז ןוא ןעגנַאגעג גנורעטסייגַאב טימ רעטַײװ ןענַײז

 ַײנסֿפױא ןדניצנָא טלָאװעג םזַאיזוטנע רעייז טימ ןטלָאװ ייז יװ ,ןיבר םעד םורַא

 :ןטָארטעצ טָאה לֿפַאנק סמיור סָאװ ,םלוע םעד ןיא גנורעטסַײגַאב ןוֿפ רעַײֿפ םעד

 ןיא טמוק סָאװ ,דוד רעטָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ךַײרגינעק סָאד זיא טביולעג --

 !טָאג ןוֿפ רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ

 !ךיוה רעד ןיא ,ָאנ-עשוה ---

 !טָאג רַאה םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טמוק סָאװ ,גינעק רעד זיא טביולעג ---

 ןֿפָאלרַאֿפ ןענַײז ,ענעצס יד ןעזעגוצ ןבָאה סָאװ ,טַײל יד ןוֿפ עקינייא רעבָא

 ;םיא וצ ןֿפורעג ןוא געוו םעד ןיבר םעד

 !דייר יד ןדייר ןרעהֿפיױא ייֵז ןלָאז !םידימלּת ענַײד ףיוא ןָא ַײרש ,יבר ---

 :טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג ייז טָאה יבר רעד
 !ןעַײרשסיוא רענייטש יד ןלעוו ױזַא ,ןגיײוװוש ןלעוװ יד ןעוו זַא ,ךיײא גָאז ךיא --

 ןלַאֿפעגנַײרַא ייז ןענַײז ,רעֿפטנע סניבר םעד טרעהרעד ןבָאה םידימלּת יד ןעוו

 יו ,דייר יד ןֿפורעג רעכעה ךָאנ ןבָאה ייז ןוא גנורעטסיײגַאב רערעסערג ךָאנ ןיא

 ןוֿפ טנעוו יד ןוא ןסַאג יד ןוֿפ רענייטש יד זַא ,ןכַאמ טימרעד טלָאװעג ןטלָאװ ייז

 יד ךיוא ןוא .הלואג רעד ןוֿפ יירשעג סָאד ייז ךָאנ ןעַײרשסױא ןלָאז רעזַײה יד

 רע ןעוו ,ןָאט טעװ יבר רעד סָאװ ,ןעז ןוא ןטרַאװ רימָאל; :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא

 ."ןעמוקגַײרַא שדקמ:תיב ןיא טעוו

 טָאה גוצ רעד ןעוו ,ןרָאװעג ייז ןענַײז טשיױטנַא ןוא טניוטשרעד יװ רעבָא

 זיא ,דיי רעדנַא רעדעי יװ ,יבר רעד ןוא ,טכיירגרעד לקירב-שדקמ-תיב סָאד

 "סיוא ךיז טָאה ,לסעג-שדקמיתיב ןיא ןַײרַא זיא ,עלעזייא ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָארַא

 -שדקמ-תיב םעד טליֿפעגנָא ןבָאה סָאװ ,עדמערֿפ עסַאמ רעסיורג רעד טימ טשימעג

 טשינ ךיז טָאה למיה רעד --- ףזיװַאב טשינ רעדנואוו ןייק טָאה רע ןוא --- ,ףיוה

 ןעוועג זיא ץלַא ,טרעדינעגּפָארַא טשינ טרָאד ןוֿפ ןבָאה תולייח ןייק ,ןטלָאּפשעג

 ,ןטכענרעייא יװ ,ןטכענ יו

 ןעמ סָאװ ,עלעזייא סָאד קירוצ טריֿפעגקעװַא טָאה עלעזייא םעד ןוֿפ ןַאמ רעד

 ,רעכיט יד ןוא רעדיילק יד טימ םענייאניא ,םיא ןוֿפ ןעמונעגוצ טַאהעג טָאה

 טימ ןַאמ םעד ןעזעגוצ ןבָאה סָאװ ,יד ןוא .טגיילעג ףיורעד ןבָאה טַײל יד סָאװ/

 :טגָאזעג ןבָאה ,טלעזייא םעד
 / ןייק רָאנ ,ןעמוקעג ןענַײז םינּתוחמ יד ןוא טליּפשעג ןבָאה םירמז-ילּכ יד ---

 !ןעוועג טשינ זיא הנותח
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 "כָאנ םיא בָאה ךיא .םילשורי ןיא טַײצ עצנַאג יד ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןיב ךיא

 .ןייגרעד ץלַא ,םיא ןגעוו ןסיוו ץלַא טלָאװעג בָאה ךיא .טירט ענַײז עלַא טגלָאֿפעג
 ,ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ןיהואוו ןוא ,םידימלּת ענַײז ןשיווצ ןטלַאהעגֿפױא ךיז בָאה ךיא

 .ןעגנַאגעגטימ ךיא ןיב

 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא טיײלגַאב םיא טָאה סָאװ ,ןומה רעסיורג רעד יװ םעדכָאנ

 ןוא םיא ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא זיא ,תואלֿפנו םיסנ ןזַײװַאב טרָאד טעװ רע זַא ,קידנעניימ

 ,םידימלּת ענַײז יו רעמ טשינ טײלגַאב םיא ןבָאה --- ,טָאטש ןיא ןַײרַא קירוצ

 -תרזע ןיא ןעגנַאגעגַײרַא ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ יד ןוא רעגנעהנָא ערעדנַא לָאצ ַא

 רעשליןיא ןעוועג לָאמטסנעד זיא םייוג יד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא גנערדעג סָאד ,םישנ

 -עג טשינ טָאה יז ןוֿפ רענייק .רעדנעל עלַא ןוֿפ סעקינלגר-ילוע ליֿפ יד ןוֿפ --

 ילּת ענַײז טימ טכַײלשעגכרודַא ךיז טָאה רע .לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןגעוו טסואוו

 זַא ,טסואוועג טשינ טָאה עסַאמ רעד ןוֿפ רענייק ןוא ,גנַארדעג םעד ןיא םידימ

 רע טָאה רעירֿפ טונימ רַאּפ ַא טימ טשרע סָאװ ,רעד ייז ןשיוװצ ךיז טניֿפעג ָאד

 ףיוא ןרָאװעג םַאזקרעמֿפױא וליֿפַא ןענַײז לייט .לארׂשי ןוֿפ גנונעֿפָאה יד ןגָארטעג

 רעבָא ןבָאה ייז .רעגלָאֿפכָאנ עטיווס ןַײז ןוֿפ גנערדעג םעד ףיוא ןוא דיילק סַײװ ןַײז

 ןַײז טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םייבר ליֿפ יד ןוֿפ רענייא זיא סָאד ןַא ,טניימעג

 סערעטניא םעד ןריױלרַאֿפ דלַאב ןבָאה ייז ןוא ,ןַײז לגר-הלוע םילשורי ןייק אתורבח

 -שדקמ'-תיב ןיא טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקיטעט ערעדנַא ליֿפ יד תמחמ

 ןוֿפ טַײז-םורד ןיא ,עקיליזַאב יד .סודרוה ןוֿפ עקיליזַאב רענייש רעד ַײב ןוא ףיוה

 "גיוו ןבָאה סנקלַאב-רעדעצ עטבלעוועג עריא רעטנוא סָאװ ,ףיוה-שדקמ-תיב םעד

 ,םידימלּת ערעייז טימ םימכח יד ןטלַאהעגֿפױא ךיז געט עקידנגער ןיא ןוא רעט

 יד םורַא טגנערדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םינוק טימ טליֿפעגרעביא ןעוועג טציא זיא

 ֿבוט םוי רַאֿפ ןוֿפ געט יד ףיוא טריֿפעגרעביא ןבָאה ןנח-ינב יד .קנעב-ןביוט

 ,םיתזה-רה ןֿפױא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,תונברק עניילק ןוֿפ ןעמָארק ערעייז

 ןענַײז ןביוט טימ ןגיײטש עסיורג .סודרוה ןוֿפ עקיליזַאב רעד ןיא טגײלרַאֿפ יז ןוא

 סָאװ ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ .םלוע רעדמערֿפ רעד ןוא .טלעטשעגסיוא ןעוועג טרָאד

 חסּפ-ןברק םעד ןעגנערב ןענָאק וצ ידּכ ,ֿבוט-םוי ףיוא ןקיניײיר ךיז טלָאװעג ןבָאה

 עג ןוא ןגַײטש יד םורַא טּפוטשעג ךיז ןבָאה ,טייקנביוהרעד ןיא ,טייקינייר ןיא

 טיול ,ןבָאה םילודג-םינהּכ יד ןוֿפ עטצעזעג יד סָאװ ,תונברק-גנוקינייר טֿפױק

 -רַאֿפ ןליֿפַא ןבָאה םימכח:ידימלת יד .ןזַײרּפ ערעייז טרעכעהעג ,עגַארֿפכָאנ רעד

 ףיוה-שדקמ-תיב םעד טלדנַאװרַאֿפ ןעמ סָאװ םשה-לולח םעד ףיוא טַאהעג לביא

 עצנַאג יד תמחמ ;ןטכירסיוא טנָאקעג טשינרָאג רעבָא ןבָאה ייז .קרַאמ ַא ןיא

 טנעה יד ןיא ךעלסילשסיוא ןעוועג זיא תונברק-שדקמיתיב יד ןוֿפ גנוטכירנַײא

 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענַײז קנעב-ןביוט יד ןבעל .עטמַאַאב סלודג ןהּכ םעד ןוֿפ

 זיא סָאװ ,לדנַאה םוצ טקוקעגוצ טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד .ךעלשיט-םינֿפלח יד

 זַא ,םינּפ ןַײז ףיוא ןעז וצ ןעוועג זיא סע ןוא ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעגנַאגעגנָא

 םילודג םינהּכ יד סָאװ ,םעד רעביא ץרַאה ןַײז ןיא טנערבעג טָאה טָאג ןוֿפ האנק יד
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 םעד רעבָא טָאה רע .ףיוה-שדקמיתיב םעד ןיא ןעמָארק ערעייז טגײלרַאֿפ ןבָאה
 .ןוטעג טשינרָאג ןוא טגָאזעג טשינרָאג גָאט

 ;ףיוה-שדקמ-תיב ןוֿפ סיױרַא רע זיא .ןגיײנּפָא ןביוהעגנָא טָאה גָאט רעד ןעוו
 טגנערדעגכרוד ךיז טָאה רע .םיא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז םימכח-ידימלּת יד
 ,טנעקרעד טשינ רעמ ןיוש םיא טָאה רענייק ןוא ,ןסַאג עטליֿפעגרעביא יד ךרוד
 ןוא ךיא .םיתזה-רה ןֿפױא ףיורַא זיא רע .ןורדק-לחנ םוצ ןעמוקעגסיױרַא זיא רע
 ,םידימלּת יד טימ ןעגנַאגעגטימ ןענַײז סוֿפור דנַײרֿפ ןַײמ

 גָאאש רעד יװ ךַײלג ,טלעטשענּפָא ךיז םידימלּת יד ןבָאה געוו ןטימ ןיא

 ןוא ,ןרעדנַא םעד רענייא טקוקעגנָא ןבָאה ייז .ןלַאֿפעג ייז ףיוא טלָאװ .למיה ןוֿפ

 טָאה סע .ןהדוהי ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ,טרינשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןפיל ערעייז
 ינק יד יװ ,טעשטרָאקעגנַײא ,ןרָאװעג רענעלק זיא רע זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז
 -גיא טלַאֿפ רע ןוא ,לַײװ ַא ךָאנ -- ,םיא רעטנוא ןכָארבעג ןעוועג ךיז ןטלָאװ
 קרַאטש םילשורי ןיא םישדח עטצעל יד ךרוד זיא סָאװ ,םינּפ לעג ןַײז ,ןַײא ןצנַאג
 ,ןשטייגק ןיא טברַאקעג ,קירעבַאלש ןוא זיול ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טױרעטלערַאֿפ
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ענַײז .ןלעװ עטזױרבעגֿפױא טימ םי רעקידמערוטש ַא
 ןסָאלשעגוצ ןצנַאגניא ךיז ןבָאה ,ןדלַאֿפ יד ןוֿפ בעועג םעד ןיא ןטלַאהַאב ףיט
 ןצנַאגניא רע טָאה ןיילַא ןוא ,ןּפיל יד ךיוא ױזַא ,ןעמערב עטכידעג יד רעטניה
 .ןעגנַאגעגכרודַא םיא ךרוד טלָאװ טניוװ-םערוטש ַא יו ,טרעטיצעג

 ,ןגיוושעג םידימלת יד ןבָאה געוו ןצנַאג םעד רעביא -
 ךיז טָאה דיילק ןַײז .טירט עשיגרענע טימ סיוארָאֿפ ןעגנַאגעג זיא יבר רעד

 "גיא סָאד ןטימעגסיוא טָאה רע .טכַאנ רעקידנלַאֿפוצ קנילֿפ רעד ןיא טסַײװעג
 ןוֿפ רעמיש ןטצעל םעד ןיא טקוקעגסױרַא טציא טָאה סָאװ ,ןמש-תג עקידנדַאל
 רעטעלב עקידרעמיש-רעבליז ןוא ךעלדלעווךסערּפיצ עלעקנוט ענַײז טימ גָאט

 יז ןוֿפ םעלק םעד ןיא טזָאלעגנַײרַא ךיז טָאה רע .רעמייב-טריבלייא יד ןוֿפ
 ןוא רענמוס רעד וצ ,םיתוה-רה ןוֿפ ץיּפש םוצ ןריֿפ עכלעוו ,טנעוו ענרענייטש
 ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז םידימלּת יד טימ יבר רעד זַא .אנֿפג-תיב רעקירעיורט
 -תיב ןוֿפ גנובעגמוא רעד ןיא .הניע-תיב ןיא ,עונצ םעד ןועמש ןוֿפ ףיוה םעד
 רעליק רעד ןיא טנַיײשעג טיירב ןבָאה ןרעטש יד .טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא ,אנֿפג
 ןיא ןטיגשעג ךיז טיור ןוא סיורג טָאה הנבל עלוֿפ-בלַאה ַא ןוא ,טכַאנ-גנילירֿפ

 יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,דרע רעד וצ טנעָאנ ױזַא ןעוועג זיא ןוא למיה
 -סױרַא ןעמוקעג ןיא הדוהיירבדמ םעד ןוֿפ .ןרעטמַאל ַא יו ריא רעביא טגנעה
 -ַאב יא ,טליקעג יא ךַײלגוצ טָאה סָאװ ,טניוו רעקידנקיטש-םערַאװ ַא ןזָאלבוצ

 / "הנבל םעד ןיא ןעמ טָאה סנטַײװ דעד ןוֿפ .שינעקיטש ןוֿפ ןטסגנַא טימ ןגָאלש

 רעד ןיא טֿפול יד םעלרָאװ ,חלמה-םי ןוֿפ ןעלגיּפש יד ןעז וליֿפַא טנָאקעג רעמיש

 -כרוד ןוא טכַײל ןוא רָאלק ױזַא ןעוועג זיא ,ןרעטש עקידלקניֿפ יד רעטנוא ,טכַאנ
 .טַײוװ ןלײמ ףיוא ןעזעג טָאה ןעמ זַא .קיטניז

 ךיז טָאה ןעמ זַא ,םינּפַא ,לקנוט ןעוועג זיא עונצ םעד ןועמש ןוֿפ ףיוה ןיא
 ךיז טָאה לּפמעל-ליײא ןדרע ,גרַאק ,לקנוט ַא .ןיבר ןֿפױא טכירעג טשינ טרָאד
 יד ןיא לייא טכוזעג ןבָאה םידימלּת יד .טלעצעג ןוֿפ ףיט רעד ןיא ןטכיולעג

 ערעדנַא רָאּפ ַא ןדנוצעגנָא ןוא ןּפָארט רָאּפ ַא ןענוֿפעג תורצ טימ םיוק .םילּכ
 ןיא לטעב ַא ףיוא טגיײלעגקעװַא ךיז טָאה רע .דימ ןעוועג זיא יבר רעד .ןּפמָאל
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 ןַײּפש טכוװעג ןבָאה םידימלת יד ןוא ,ךיז ןעוווצסיוא רדח ןטסקיגייװעגיא ןַא
 ,ןַאמערָא ןַא ןעוועג זיא עונצ רעד ןועמש .ןטײרבוצרַָאֿפ ןיבר םעד רַאֿפ הדועס ַא --
 ,סעברַא טימ לקעז ַא ןענוֿפעג רָאנ טרָאד ןבָאה ייז .רעל ןעוועג זיא רעמַאק ןַײז ןוא
 ןבָאה ןוא ןטרָאג-טסביױא םעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןעגַיײז םידימלּת יד ןוֿפ רָאּפ ַא
 ַא ןוא רעטעלב-טַאלַאס רָאּפ ַא טרָאד ןסירעגסיוא טכַאנ רעד ןוֿפ לקנוט רעד ןיא
 -ךעטעלב טימ .ןרָאװעג ףייר סָאװ רָאנ ןעגַײז עכלעוו ,ןרעמ עגיילק ,עגנוי רָאּפ
 -נָא רעלנֿפ ַא טייקירעווש טימ ייז ןבָאה טסימ ןטנקירטעג ןוא סרעכעטש עטסיוװ
 ילּפ רענעדרע ןַא ןיא ןבָאה ןוא ףיוה ןיא ןוויוא םענרעגייטש םעד ןיא ןדנוצעג
 ,ןיבר ןרַאֿפ טכירעג ַא טכָאקעגּפָא

 ענױעטסיצ ַא ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה יז .שיט םוצ טיירגעג ןבָאה םידימלת יד
 טימ ךיז טצעזעג ןוא טנעה ענַײז ןשַאװעג טָאה יבר רעד ,ילכ ַא ןיא רעסַאװ
 ןטימ ילּכ ענעדיוע יד טגנַאלרעד ןבָאה ייז ,טײצלָאמ ןעמערָא םוצ םידימלת ענַײז
 ןוא טעכעג ןַײז טכירעגּפָא טָאה יבר רעד ןוא .שיט ןֿפױא סעברַא ןופ ץכעקעג
 רַאּפ ַא טנַאה ןַײז טימ ןעמונעגסױרַא ןוא ילּכ רעד ןיא טנַאה ןַײז ןעקנוטעגנַײא
 םידימלּת יד ןבָאה םיא ךָאנ ןוא .ןסעגעג טָאה ןוא טעבָאב-סעברַא ענעטָאזעג יד ןוֿפ
 -סױרַא ןוא טעֿפעג םענעדרע םעד ןיא טנעה ענעשַאוװעג ערעייז ןעקנוטעגגילא
 ,ןסעגעג ןוא סעבָאב-סעברַא סנֿפױה ןעמונעג

 ,טגָאזעג טשינ רע טָאה הרות ןייק .שיט םַײב ליטש ןעוועג זיא יבר רעד ןוא
 ןסעזעג ןעגַײז ייז יוװ ןוא .טַײצ עצנַאג יד ךיז ןיא טכַארטרַאֿפ ןעוועג זיא רע רָאנ
 ,םירמ ןעמוקעגנַײרַא זיא סע ןוא טנֿפעעגֿפױא ךיז ריט יד טָאה ,שיט םַײב יוזַא
 עריא רָאנ ,לָאמַא יװ גנוי ןעוועג זיא סע ןוא טקעדעגֿפױא ןעוועג זיא םינּפ ריא
 ץנַאלג םעד ןיא טנַײשעג טָאה יז ןוא ,ביוט ַא יו ,טילוו"יינש ןעוועג ןיוש ןענַײז רָאה
 יז ןוא רעטסַאבעלַא ןוֿפ לגירק ןיילק ַא טגַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ,דסח ןוֿפ
 ,ּפָאק טניבר ןֿפױא ,לגירק םעד ןיא ןעוועג זיא טָאװ ,לייא םעד ןסָאגעגסיױא טָאה
 סָאד טּפַאכרַאֿפ רע טָאה יוזַא ,לגיוק םעד ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא זיא לייא רעד יו
 ,ןדעדןג ןוֿפ זיר רעד יװ ןעוועג זיא סָאװ ,חיר ןרעווש ,ןֿפיט ןַײז טימ זיוה עצנַאג
 רענייא ןֿפורעגסיױא ןבָאה ייז ןוא םידימלּת יד ןשיווצ ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב ַא ןוא
 זיא דראנ ןוא "!דראנ רערעַײט רעד זיא סָאד רָאג שרעדנא טשיע רעדנַא םוצ
 ,הכולמ רעייז ללב םיכלמ יד םיא טימ טבלַאזעג טָאה ןעמ סָאװ ,לייא רעד ןעוועג
 -יז טרעדנוח ללרד ןעוועג זיא זנלרּפ ןַײז ןוא ,הרובק רעייז וצ ןטשריֿפ יד ךיוא
 ריא ןיא טָאה םירמ זַא ,טסואוועג טשינרָאג ןבָאה ייז ןוא .טכיוועג סָאד ןרַאנ
 -ןַײרַא ףיוא ןבעגעגסױרַא טשינ סע טָאה יז ןוא ,רצוא ןרעײט ַאזַא שינעטלעהַאב
 | ,טַײלעמערַא יד ןזילפש וצ ףיוא הּפוק רעד ןיא ןגיילוצ

 ןבָאה ,חיר םעד טריּפשרעד ןוא גנולייא יד ןעזרעד ןבָאה םידימלּת יד יו ןוא
 -עג ןדָאש ַאזַא לָאז סָאװ וצ, :טגָאזעג ןבָאה ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא טדערעג ייז
 יד וצ ןוא טלעג ליֿפ רַאֿפ ןרעוו טֿפױקרַאֿפ טנָאקעג טָאה לייא רעד ? ןרעוו טכַאמ
 ,ךייר יד רַאֿפ טמעשרַאֿפ ,ןענַאטשעג ןיא םירמ ןוא ."ןרעוו ןבעגעג טַײלעמערָא
 ;טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא ,םידימלּת יד ןוֿפ טרעהעג טָאה יז סָאװ

 ,ןוטעג רימ רַאֿפ קרעוו טוג ַא טָאה יז ?רעצמ יורֿפ יד ריא טנעז סָאװרַאֿפ ---
 ,קידנעטש טשינ ריא טָאה ךימ רעבָא ,ךלא טימ קידנעטש יא טָאה טײלעמערָא יד
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 רַאֿפ ןוטעג סָאד יז טָאה ,ןסָאגעגסיױא רימ ףיוא לייא םעד טָאה יז ןעוו םערָאװ

 ,הרובק ןַײמ
 :ןײלַא ךיז וצ יװ טגָאזעג טָאה רע ןוא ךיז ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא רע ןוא

 ןוֿפ רימ ףלעה ,רעטָאֿפ ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ןוא ,טבירטַאב לעז ןַײמ זיא דניצַאא

 ."ןעמוקעג העש רעד טָא וצ ןגעװטסעדנוֿפ ןיב ךיא רעבָא !סױרַא העש רעד טָא

 :טגָאזעג רע טָאה .םיא םורַא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,טַײל יד וצ ןוא

 עלַא ךיא לעװ ױזַא ,דרע רעד ןוֿפ ןרעוו ןביױהעגֿפױא לעװ ךיא ןעוו ,ךיא ןוא --

 .ןעיצ ךיז וצ ןשטנעמ
 ַא טעבעגסיוא ןיבר רעייז רַאֿפ יז ןבָאה ,ןעוועג טנװַא ןיא טעּפש זיא סע ןעוו

 ןעװעג דימ זיא רע םערָאװ ,בוטש סנועמש ןוֿפ ןקלַאב םעד רעטנוא רעגעלעג

 ואוו ףיוה ןיא טגיילעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז םידימלּת יד ןוא

 ןוֿפ טלעק רעד רַאֿפ קעדוצ ַא רעטנוא רערעדעי ,טרָא ןַא ןענוֿפעג ןבָאה יז רָאנ

 ןועמש ןוא תוירק-שיא הדוהי ןוא .רעהַא רבדמ ןוֿפ טייוועג טָאה סָאװ ,טכַאנ רעד
 ןוֿפ םעדיוב ַא ףיוא ןעגנַאגעגֿפױרַא ןענַײז םידימלּת יד ןוֿפ ערעדנַא ךָאנ ןוא יאנקה

 ןעוועג זיא סע .ייז טימ ןעגנַאגעגטימ ןיב ךיא ,טכַאנ יד ןקיטכענוצרעביא רעַײש ַא

 ַא ןוא העש ַא ןגעלעג זיא הניע-תיב םערָאװ ,ןײגוצמײהַא ןיבר ןַײמ וצ טעּפש

 .טָאטש רעד ןוֿפ גנַאג בלַאה
 ךיא ןוא .ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ףָאלש רעד ןרָאװעג טלגָאװרַאֿפ זיא טכַאנ רעד ןיא

 ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םיׂשעמ יד ןגעוו טכַארטעגכָאנ בָאה
 -רעוו עלַא ּפָאק ןַײמ ךרוד ןייגכרוד טזָאלעג בָאה ךיא ןוא ,גָאט םעד ךרוד תרצנ
 ,ןרעוו טריֿפעצ טעװ סָאװ ,שדקמ-תיב םעד ןגעוו :טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,רעט
 ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ רעטרעוו יד בָאה ךיא .הרוֿבק ןַײז רַאֿפ ןבלַאז יד ןגעוו ןוא
 ; טכַארטעג רימ בָאה ךיא ןוא .טימעג ןַײמ ןיא קירעיורט ןעוועג רימ זיא סע ןוא
 רע ןוא ? ןבעל קיבײא טעװ חישמ זַא ,הרוּת רעד ןוֿפ טרעהעג טשינ רימ ןבָאה
 ? םדָא-ןב רעד זיא רעוװ .ןרעוו ןבױהעגֿפױא זומ םדָא-ןב רעד זַא : טגָאז

 ןטכַארט ערעדנַא יד ךיוא טזומעג ןבָאה ױזַא ,טכַארטעג בָאה ךיא יװ ןוא
 רעגעלעג ןַײז ףיוא טגיל ,תוירק ןוֿפ ןַאמ רעד ,הדוהי יװ ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא
 ןועמש ןגעלעג זיא םיא ןבעל ןוא .טצכערק ןוא ,עליהיקַאז ןַײז טימ טקעדעגוצ
 : ןהדוהי וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,ןֿפָאלשעג טשינ ךיוא זיא רע ןוא יאנק רעד

 ןַײד קירעיורט ױזַא זיַא סָאװרַאֿפ ןוא ? וטסצכערק סָאװרַאֿפ ,הדוהי ,הדוהי ---

 1 טימעג
 :טרעֿפטנעעג םיא הדוהי טָאה
 הרוֿבק ןַײז רַאֿפ ןבלַאז םעד ןגעוו דייר סרַאה םעד טרעהעג טשינ וטסָאה --

 ? דרע רעד ןוֿפ ךיז ןבױהֿפױא ןַײז ןגעוו ןוא
 : טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה ןועמש ןוא
 טָאה רע סָאװ ,דייר עבלעז יד ןענַײז ייז .וד יוװ ױזַא טרעהעג ייז בָאה ךיא --

 זדנוא וצ ןענעקרעד וצ ןבעגעג ךיז טָאה רע ןעוו ,יּפיליֿפ ןיא לָאמטסנעד טגָאזעג
 ןבָאה רימ .ןײטשרַאֿפ טשינ טציא ךיוא ייז ךיא ןעק לָאמטסנעד יװ ןוא .חישמ יוװ
 ןקיבײא ןוֿפ גָאט רעד ,דײרֿפ רעקיביײא ןוֿפ גָאט רעד ןָא טמוק סע זַא ,טניימעג
 -סיוא ױזַא ןבָאה רימ ןוא ןרעטלע ערעזדנוא סָאװ ,הלואג רעד ןוֿפ גָאט רעד ,ןבעל
 לָאז ,ןָא טמוק ןוא ךיז טרעטנענרעד גָאט רעד ןעוו ,טציא ןוא .םעד ףיוא טקוקעג
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 רעלקרעד ? רעיורט ןוא טיוט ןוֿפ גָאט ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ זדנוא רַאֿפ ןרעו רע

 !דייר סניבר םעד רימ
 : ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה הדוהי ןוא
 םעד ןוֿפ טנרעלעג ןבָאה םידימלּת יד סָאװ ,טשינ וטסקנעדעג .ןועמש ---

 םענרעזַײא םעד ןגעוו ,חישמ-ילֿבח יד ןגעװ יּפיליֿפ עירָאזעצ ןיא דייר סניבר

 - ןוֿפ ךָאװ רעד ןגעוו ,ןגָארט ךיז ףיוא זומ טָאג ןוֿפ רעטבלַאזעג רעד סָאװ ,גנַאטש

 םירוסי ןוֿפ ךָאװ יד זַא ,ןַײז ןסיוו וטסלָאז ?ןײגכרודַא זומ חישמ סָאװ ,םירוסי

 לָאז רע ידּכ ,רעצ ןוא ןַײּפ ןוֿפ ןלַאװק עלַא ןייגכרוד זומ חישמ ןוא ,ןַײרַא טערט

 ,רעצ ןטסכעה ןטימ ךיז טרירַאב דײרֿפ עטסכעה יד םערָאװ ,העושי רעד וצ ןעמוקנָא

 ןעמוקעגנָא זיא רע .דיײרֿפ ןוֿפ רעטומ יד זיא רעצ םערָאװ ,תודבע טימ הלואג יד

 םירצמ-תאיצי ןוֿפ הלואג רעטשרע רעד ַײב .םי רעד טגיל ליצ ןרַאֿפ ,ליצ םוצ

 חישמ זומ הלואג רעקיטציא רעד ַײב .ףוס-םי םעד ןייגכרוד טזומעג ןדִיי יד ןבָאה

 .ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ .ןיילַא רענייא םי םעד ןײגכרודַא
 ! םירוסי יד ןוֿפ ןיז רעד זיא סָאװ ,הדוהי רעבָא --
 טגנערב רע .רעדנוזַאב דיחי ןדעי רַאֿפ העושי יד טגָארט רע ,חישמ זיא רע --

 רע זומ ,רעדנוזַאב ןדעי ןזיילסיוא ןָאק רע רעדייא .ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ הלואג יד
 רעד וצ זיב רעצ םעד ןעוועטנורגכרוד זומ רע .דיחי ןדעי ןוֿפ םירוסי יד ןליֿפ
 רעד וצ ןעמוקנָא רע זומ ,העושי יד ןעגנערב וצ ידּכ .רעטַײװ ךָאנ ןוא ,הרוֿבק

 .היתחת-לואש
 ןוא רעטצניֿפ רעד ןיא ןֿפורעגסיױא ןועמש טָאה -- ?וטסדער סָאװ ,הדוהי --

 .ךיז טנייוועצ
 יייא ןַײז טימ םירוסי יד ךיז ףיוא טמענ רע .ךיז ײרֿפ ,ןועמש ,טשינ ןייוו ---

 םיתושר יד טָאה רע .םירוסי יד ןדַײמוצסיוא טנַאה ןַײז ןיא זיא סע ,ןליוו םענעג
 רעטנוא ןקור םעד ןַײא טגייב רע רָאנ ,טשינ ייז רע טצונַאב ךָאד .טנַאה ןַײז ןיא
 ךיא בָאה בַײל ןַײמ; :םיא ףיוא טגָאזעג תואיֿבנ טָאה איֿבנ רעד יװ ,ךָאי םעד
 גנומעשרַאֿפ ןוֿפ ןלױהרַאֿפ טשינ ךיא בָאה םינּפ ןַײמ ןוא ןגָאלש םוצ ןבעגעגרעביא
 סמיור רַאֿפ געוו םעד טגײנעגּפָא טָאה רע יוװ ,ןעזעג טשינ וטסָאה .*ץכעַײּפש ןוא
 סמודא ןעלדנַאװרַאֿפ טנָאקעג רע טָאה ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה ןייא טימ ? ץלָאטש ןטסוּפ
 ןויֿבא ןַא ןוא ינע ןַא יוװ רָאנ .ןָאטעג טשינ סָאד רע טָאה ךָאד .ביוטש ןיא טכַארפ
 "עג רעד ,חישמ-ךלמ רעד ,רע ,טַײז ַא ןיא ןטירעגּפָא רע זיא .לזייא ןַײז ףיוא

 ! חישמ ןוֿפ טייקסיורג יד זיא סָאד .טכענק סמודא רַאֿפ ,לארׂשי ןוֿפ רעטבלַאז
 ?ןענַאװ זיב ? ןענַאװ זיב רעבָא --
 ,טגורג ןַײז וצ זיב ןרערט ןוֿפ סוּכ םעד ןעקנורטעגסיוא ןבָאה טעװ רע זיב --

 ןעוועג םעוט ןבָאה טעוװ רע זיב ,ןענַײּפ עלַא ןײגכרודַא ןלעוו בַײל ןַײז רעביא זיב
 דרע רעד ףיוא זיא סע ןעוו טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,ןדייל עלַא ןוא ןענַײּפ עלַא
 ןַײד ןעמונעגּפָא טסָאה !ןוז ןַײמ ,גונעג; :ןגָאז םיא וצ טעװ טָאג ןוא ,ןטילעג
 טנַאה עטכער ןַײז ןקערטשסיוא טָאג טעװ לָאמטסנעד ןוא --- ,"םילֿפּכ-לֿפּכ ןיול
 טלעוו יד ןכַאמ לעװ ךיא זיב ,טנַאה רעטכער ןַײמ וצ ץיזא : ןגָאז םיא וצ טעװ ןוא
 .?סיֿפ ענַײד וצ לקנעב-סוֿפ ַא

 ךיז טָאה סע סָאװ ,עמיטש רעקידלמַאטש ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןועמש ןוא
 : ץרַאה ןַײז ןוֿפ ןּפַאלק סָאד ריא ןיא טרעהעג
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 ?טיוט ןוֿפ םעט םעד ןַײז םעוט ךיוא רע טעוו --
 חישמ ,וטסדער סָאװ -- קערש טימ ןֿפורעגסיױא הדוהי טָאה -- !הלילח --

 רע ,טיוט ןוֿפ םעט םעד ןַײז םעוט טשינ חישמ טעוװ לָאמ ןייק 1 טיוט רעד ןוא
 אל ןכ לע .יל רזעי 'ה ינודא ןה/ :טייטש קוסּפ ןיא יװ ןַײז טעו סע .קיביײא זיא
 זַא ,חישמ ,טסייו רע ."שובא אל יכ עדאו שימלחכ ינּפ יתמש ןכ לע ,יתמלכנ
 .ןעמעשרַאֿפ טשינ םיא טעוװ טָאג זַא ,ןזָאלרַאֿפ טשינ םיא טעװ טָאג

 יֹזַא רע זיא ,רעדיוו ,סָאװרַאֿפ ?טַײצ יד ּפָא רע טקור סָאװרַאֿפ רעבָא --
 זיא סָאװ ,לזמ ןַײז ןגעק ,הלילח ,טרעוועג ןעוועג ךיז טלָאװ רע יו ױזַא ,קירעיורט
 סָאװ ,העש רעד ןגעװ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,טרעהעג טסָאה ?טרעשַאב םיא
 ? טמוק

 ןֿפַאשַאב טָאג םיא טָאה .שטנעמ ןוֿפ רעצ ןצנַאג םעד ןליֿפ לָאז חישמ ידּכ --
 רעצ םעד טליֿפױרעד רע .רעמ ךָאנ ןוא ,זדנוא ןוֿפ רענייא יו זיא רע .םדו"רׂשב ַא
 ןסיוו טסלָאז וד ןוא ,זדנוא ןוֿפ רענייא רעדעי יװ רעכעלנַײּפ ליֿפ ןוא רעֿפיט ליֿפ
 ןבעגעגנַײרַא יז טָאה ןוא ןשטנעמ ןוֿפ רוטַאנ עצנַאג יד ןעמונעג טָאה טָאג זַא ,ןַײז
 זומ ,םדא-ןב םעד ןבױהוצֿפױא ןַײז חוּכב לָאז םדא-ןב רעד ידּכ ..חישמ-ךלמ ןיא
 ןענָאק םיא לָאז רע זַא ,ןרעדינ עטסֿפיט יד ןיא ךיז ןזָאלרעטנורַא םיא טימ רע
 עלַא ןעמעלַא זדנוא ללוכ זיא רע .ןכיֹוה עטסכעה יד וצ ןבױהֿפױא ךָאנרעד
 עלַא ןוֿפ םיהלא-םלצ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז סָאװ ,םיאורב עכעלשטנעמ
 ,םירצי ערעייז עלַא טימ ייז -- ,םיא ןיא טּפַאזעגנַײא ןענַײז ,תורוד ןוא תורוד
  םלוע-לש-ונובר רעד זַא ,טגרעלעג ןבָאה םימכח יד זַא ,ןַײז ןסיוו טסלָאז וד םערָאװ
 טימ וליֿפַא ,םדו-רׂשב ןדעי ןוֿפ רוטַאנ רעד טימ חישמ-ךלמ םעד ןעקנָאשַאב טָאה

 םַײב יװ רעקרַאטש ליֿפ ןענַײז םירצי ענַײז רָאנ ,ערה-רצי ַא ןוא ֿפוט-רצי ַא
 עשילמיה סָאד ךיז טקינײארַאֿפ םיא ןיא ןוא םיא ךרוד .םדו-רׂשב ןכעלטנייוועג
 יד עגונ זיא סע סָאװ שטָאכ ןוא .ןשטנעמ םעד ןיא זיא סָאװ ,עשידרע סָאד ןוא
 יד עגונב רעבָא רע זיא ,םיכאלמ עלַא ןוֿפ רעסערג רע זיא ,םינינע עשילמיה

 ןוא .זדנוא ןוֿפ רערעדעי יו ,םדו-רׂשב רעכעלטנייוועג ַא יו םינינע עשידרע
 הלואג זיא רוטַאנ עשחישמ עצנַאג ןייז ןוא ,העושי רעד ךָאנ טסולג רע שטָאכ
 ,ריא רַאֿפ ךיז רע טקערש ךָאד ,ןליוו ןשחישמ ןַײז טימ ריא וצ ךיז טסייר ןוא
 ףרַאדַאב רע סָאװ ,םירוסי םי םעד תמחמ .,ךיז ןוֿפ ןרעטַײװרעד יז רע ליוו ךָאד
 רָאֿפ םיא ןעייטש סָאװ ,םירוסי יד םערָאװ .העושי רעד וצ געוו ןֿפױא ןטערטכרודַא
 רעד וצ ןייגכרוד טעװ רע יוװ טקנוּפ זַא ,טלָאװעג טָאה טָאג .רעשל ןיא ןענַײז
 ןעוועטנורגרעד ךיוא רע לָאז ױזַא ,הלואג רעד ךרוד דײרֿפ רעטצעל ןוא רעטסכעה
 -געמַאלֿפ םעד ןיוש טעז רע .רעצ ןוֿפ טנורגּפָא ןטסכעה ןוא ןטסֿפיט םעד וצ זיב
 ןוא טייטש רע .םיא רַאֿפ טעװָאקעגסױא טרעװ סָאװ ,גנַאטש םענרעזַײא ןקיד
 ,סע ליוװ רע ןוא .סעציילּפ ענַײז ףיוא ןגָארט םיא לָאז רע זַא ,םיא ףיוא טרַאװ

 ,ךיז טסגנַא המשנ ןַײז םערָאװ ,ייווצ רעדָא טָארט ַא ףיוא ךיז ןוֿפ ןקורּפָא ,ךעבענ
 .חישמ'ילֿפח יד ךרוד רָאנ ,ָאטשינ זיא העושי רעד וצ געוװ רעדנַא ןייק רעבָא
 ,ייֵז וצ ןכיירגרעד וצ ןֿפלעהוצ םיא רימ ןזומ םורעד

 ךיז טָאה סע ןוא ,לוק סנועמש טרעהעג ךיא בָאה --- ? וטסניימ סָאװ ,הדוהי --
 טצנַאלגעג ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ,ץרַאה ןַײז ןוֿפ ןרעטיצ סָאד לוק םעד ןיא טרעהעג
 ,דרעווש רעֿפרַאש ַא יו ,קסַאילב םענדָאמ ַא טימ רעַײש ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןיא
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 .ץק םעד ןַײז וצ ברקמ ןֿפלעה םיא ףרַאדַאב ןעמ ,ןיימ ךיא --
 ןוֿפ ללח ןיא ןייטש ןבילבעג זיא ןשטנעמ ַא ןוֿפ ןטָאש רעטכידעג-טלּפָאט ַא

 ,תוירק-שיא הדוהי -- ןטָאש םעד ןיא טנעקרעד בָאה ךיא ,טכַאנ רעד
 ! הדוהי --
 ןוֿפ סיױרַא ךיא ןיב ,ןעוועג ןיב ךיא יו ױזַא ןוא ,טּפַאכעגֿפױא ךיז בָאה ךיא

 יד ןוֿפ טכיל םעד ןיא ,גרַאב ןוֿפ ּפָארַא תוחוּכ עלַא טימ ןֿפָאלעג ןיב ךיא .רעננש
 סהדוהי טגָאיעגכָאנ ךימ סָאה געװ ןצנַאג םעד .צ טָאטש רעד וצ ,ןרעטש
 ,ןטָאש רעטלּפָאט

 -גיא םעד וצ ,םיײהַא ןיבר ןַײמ ֹוצ געו םעד רעביא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 ,גנורעלקֿפױא ןוא דיײשַאב ןעניֿפעג טנעקעג בָאה ךיא ןעמעוו יב ,ןשטנעמ ןקיצ

 םערָאװ ,החונמ ןַײמ ןבעגקירוצ טנַאקעג רימ טָאה סָאװ ,לקניוו ןקיצנייא םעד וצ

 רעביא רימ ןיא טנייוועג טָאה המשנ ןַײמ ,טבירטַאב ףיט ןעוועג זיא ץרַאה ןיײמ

 /ףךיא ןוא ,ליומ סהדוהי ןוֿפ ןײגטױרַא טרעהעג טנַײה בָאה ךיא סָאװ ,דייר יד

 ,רעטיהַאב ןֹוא רעצישַאב רעזדנוא ,וד ,למיה ןיא רעטָאֿפ :טגָאזעג רימ בָאה

 וד ןוא ,ןשטנעמ םעד .,ריצי ןַײד ןוֿפ לַאװסיוא םעד טימ דסח םעד ןוטעג טסָאה

 רעדיו סע לָאז טָאװרַאֿפ ןוא .רעזילרעד ַא ןוא רעַײרֿפַאב ַא םיא וצ טסקיש

 ןעמיוצ טימ הלואג רעזדנוא טלגנירעגמורַא רעדיוו וד טסָאה סָאװרַאֿפ ? ןַײז יוזַא

 ריא וצ געװ םעד ןטערטסיוא ןעמ זומ סָאװרַאֿפ ? רענרעד ןוא סרעכעטש ןוֿפ

 ,וד ;דײרֿפ רעטסרעטיול ןוֿפ לָאװק רעד טסיב וד סָאװ ,וד ? ןַײּפ ןוא טולב ךרוד

 -ַאב ױזַא וטסָאה סָאװרַאֿפ ,קילג ןקיביײא ןוא עביל ןוֿפ רוקמ רעד טסיב וד סָאװ

 ,רעד ךיוא לָאז סָאװרַאֿפ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ? הלואג דעד וצ געוו םעד טרעווש

 ןיא טכיל ןַײד טימ ,רע ךיוא לָאז סָאװרַאֿפ ,ןדנוא וצ תוחילש ןַײד טגנערדב סָאװ

 ?טולב ןגייא ןַײז ךרוד ,העושי רעד וצ געוו םעד ןטערטכרודַא ןזומ ,טנַאה ןַײז

 ? טנַאה רענעֿפָא ,רעַײרֿפ ןַײד טימ דײרֿפ ןייק ןבעג טשינ זדנוא וטסנָאק סָאװרַאֿפ

 ;ןגָאז ,הלילח ,ךיא לָאז ? ףוס-םי-תעירק ןטייווצ ַא רַאֿפ זדנוא וטסלעטש טָאװרַאֿפ

 ? סטכעלש ןוֿפ תושר ַא ןוא טטוג ןוֿפ תושר ַא -- ,םיתושר ייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא

 רׂש רעד ?קרעוו ענַײד ןיא ןַײרַא ,הלילח ,ךיז טשימ תושר רעטכעלש רעד ןוא

 ,ןשינעֿפעשַאב ענַײד ,זדנוא טימ םודא יו ,ןביוא ריד טיִמ המחלמ טלַאה טודא ןוֿפ

 רעקיצנייא ןוא-ןייא רעד טסיב וד ? ךיא רעלק סָאװ ,טָאג ! ןיינ ,ןייג ,ןיינ ? ןטנוא

 ,רעד טסיב וד .ןטלעוו עלַא רעביא ןוא ןעלמיה עלַא רעביא רעטיבעג ןוא רעשרעה

 ,םהרֿבַא רעטָאֿפ רעזדנוא טימ ןעוועג תירב-תרוּכ טָאה סָאװ רעד ,טסיב וד סָאװ

 ױזַא זדנוא וטסלעטש סָאװרַאֿפ רעבָא .תוחטֿבה ענַײד ןיא טדיײלקַאב טטיב וד ןוא

 ףיוא ןלעטש זדנוא טסלָאז וד זַא ,רימ ןעגַײז רע ? גנואווירּפ רעד ףיוא טרַאה

 ףלעה ?ןייגרעד ריד וצ תומשנ ערעזדנוא ךרוד ןיילַא ןלָאז רימ זַא ,הגרדמ ַאזַא

 ! ןייטש ןסיורד ןוֿפ טשינ זדנוא זָאל ,זדנוא ףלעה ,רעטָאֿפ ,זדנוא

 ,טדערעג רימ וצ ךיא בָאה רעטרעוו עכלעזַא ןוא ,טכַארטעג ךיא בָאה ױזַא

 םעד ןיא םילשורי ןייק אנֿפג-תיב ןוֿפ געוו םעד ףיוא ןעגנַאגעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו
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 ׁשדֹוח םעד ןוֿפ גָאט רעטֿפלע רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ישילש-םוי ןוֿפ ןגרָאמירֿפ
 רעקיליײה רעד ןעמוקנָא טעוו םורַא געט יײרד ןיא .ןסינ שדוח םעד ,זיילסיוא ןוֿפ
 זדנוא רעביא ךיז טַײנַאב חסּפ ןוֿפ ֿבוט-םוי ןדעי ןוא .םירצמ-תאיצי ןוֿפ ֿבוט-םוי
 ןעגנַאגעגסױרַא גָאט םעד ןיא ןענַײז םיֿפוג ערעזדנוא רָאנ טשינ .םירצמ:-תאיצי רעד
 טייטש סָאװ ,ֿבוט-םוי םעד ןיא .תומשנ ערעזדנוא רעמ ליֿפ רָאנ ,תורחל תודֿבעמ
 לָאמסָאד ןוא -- .ןעַײרֿפַאב לָאמַאכָאנ טָאג זדנוא טעװ ,ןָא טמוק סָאװ ,רָאֿפ זדנוא
 ,עקיטליגדנע ןוא עטצעל יד ,עקידתומלש ןוא עתמא ןַא ןַײז גנואַײרֿפַאב יד טעוװ
 רימ טמוק סָאװ ,ןרעטשנגרָאמ רעד יװ ,עז ךיא ןוא .ןײלַא ךיז ךיא טסיירט ױזַא
 ךיז ןוֿפ סיױרַא טסיג ,דרעוװש רעקידרעַײֿפ ַא טימ יװ טכַאנ יד טלַאּפש ,ןגעקטנַא
 ןלײטסיױרַא ןָא ןביוה סע .ןעלמיה יד ןָא ןדניצ ייז ןוא -- ,טכיל-טולב סרעבעצ
 גנילצולּפ ןוא .רעזַײה יד ןוא רענעטרעג יד טכַאנ רעד ןוֿפ סנקלָאװ יד ןוֿפ ךיז

 טכיל םעד טימ ןסָאגַאב ,ןרָאװעג טכַאװעגֿפױא םילשורי ןגיוא ענַײמ רַאֿפ זיא
 ןצַאקרוטש יד ןשעלסיוא ךיז ןָא ןביוה זַײװקיצניײא ,ןלַארטש-ןוז עטשרע יד ןוֿפ
 סיוא טעז לכיה ןסיורג םעד ןוֿפ קע-ַײרד רעד .שדקמה:תיב ןוֿפ ןרעיומ יד םורַא
 ןוא םיור ןוֿפ טסױֿפ רעד טייטש םיא רעביא רָאנ ,גרַאב רעקידרעקַאלֿפ ַא יװ
 גנוטסעֿפ יד -- .קידצ םענעדנובעג ַא רעביא עשר ַא יוװ ,ןטָאש ןיא םיא טלַאה
 .ָאינָאטנַא

 םעד וצ םילשורי ןוֿפ ךעלסעג עקידנכַאװֿפױא יד רעביא טלַײאעג בָאה ךיא
 ןַיײמ לָאז ךיא זַא ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע םערָאװ ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ שרדמ:תיב
 .ןַײז שמשמ ןיבר

 ןגָאז ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןיליֿפּת ןוא תילט ןיא ןיבר ןַײמ ןענוֿפעג בָאה ךיא

 ַא יװ ,ןיב ןוא ,טקידנעעג טָאה רע זיב טרַאװעגּפָא בָאה ךיא .עמש-ןגרָאמ םעד

 ' ןַײמ בָאה ךיא .,רעֿפעש ןַײמ ןוֿפ סמערָא יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ,ףָאש ענערױלרַאֿפ
 םיא רַאֿפ ןסָאגעגסיױוא ןוא םיא רַאֿפ טנייוועג ןוא טסורב ןַײז וצ טעילוטעגוצ ּפָאק
 םעד טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ,םעלַא ןוֿפ טלײצרַאֿפ םיא בָאה ךיא .ץרַאה ןַײמ
 ןוֿפ דייר יד ןוֿפ ןוא ,ליומ סניבר רעלילג ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ןוא ,גָאט
 רעיוא םעד ןיא טדערעגנַײרַא טָאה רע סָאװ ,רעַײש ןוֿפ םעדיוב ןֿפױא הדוהי
 הדוהי ןוֿפ דייר יד ןגעוו טרעהעג טָאה יבר ןַײמ יו ןוא .יאנק םעד ןועמש ןוֿפ
 יו טנערבעג טָאה םינּפ ןַײז ןוא ,סעּכ טימ לוֿפ ןרָאװעג רע זיא ױזַא ,תוירק שיא

 | :ןעירשעגסיוא טָאה רע ןוא ,רעַײֿפ -
 ,החמׂש ךרוד רָאנ ,ןוגי ךרוד טשינ ןעמוק טעו העושי עסיורג ,עתמא יד --

 םיכאלמ .טָאג ןוֿפ טֿפַארק רעד טימ ןעמוק טעװ ,ןעמוק טעװ סָאװ ,רעד םערָאװ
 -סיוארָאֿפ ןלעוװ למיה ןוֿפ תולייח יד ןוא ,רעריֿפרעטנוא ענַײז ןַײז ןלעװ םיֿפרׂש ןוא

 לעװ ןגירק ענַײז, : טגָאזעג תואיבנ זדנוא ןבָאה םיאיֿבנ יד יו ױזַא ,םיא רַאֿפ ןייג
 טָאה קילבנגיוא ןייא ףיוא רָאנ םערָאװ ."ןֿפלעה ךיא לעװ רעדניק ענַײז ןוא ןריֿפ ךיא

 .זדנוא רעביא םימחר ןַײז זיא קיביײא ןוא ,זדנוא ףיוא טנרעצעג רע
  "גנרַא טלָאװ רע יװ ,ןגיוושעג עלַײװ ַא רעדיוװ יבר רעד טָאה טלָאמעד ןוא

 ; רימ וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנועד .ןַײרַא תובשחמ ענַײז ןיא ןעגנַאגעג
 : טגָאזעג טָאה איֿבנ רעד יװ ,ןעגנולכיורטש טימ לוֿפ זיא געוו רעזדנוא ---

 עסיורג .?ןעמוקסיורַא ןיײלַא ריד ןוֿפ ןלעו רערעטשעצ ענַײד ןוא רעיוב ענד,
 םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,טשינ רימ ןסייוו סָאד .געט ערעזדנוא ןיא ןעעשעג ןכַאז
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 ןטעב רימָאל ,ןוז ןַײמ ,םוק .עדנילב רימ ןענַײז טָאג ןוֿפ דסח םעד ןָא .זדנוא

 ױזַא טכַײלַאב טשינרָאג םערָאװ ,ןרעו טלכיורטשעג טשינ ןלָאז רימ זַא ,ןעמַאזוצ

 ןרָאװעג ןעמונעגּפָא זיא האוֿבנ יד טניז ,הליֿפּת יו ןשטנעמ םעד ןוֿפ ץרַאה סָאד

 זדנוא טרעטַײל הליֿפּת םערָאװ .הליֿפּת ךרוד ריא וצ ןייגרעד ןעמ ןָאק ,ןדִיי יד ןוֿפ

 .למיה ןיא רעטָאֿפ םוצ טרעטנענרעד ריא ךרוד ןרעוװ רימ ןוא

 ןוא ,שדקמה-תיב םוצ םינּפ ןטימ ,דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה רע ןוא

 ךיא ןוא ,ליטש רעד ןיא הליֿפּת ַא טגָאזעג טָאה רע ןוא .םיא רעטניה -- ךיא

 : טרָאװ ךָאנ טרָאװ טגָאזעגכָאנ םיא בָאה
 ןקערטש טנעה עלַא ,עז ,רעכיטַײרק עלַא ןוֿפ רעֿפַאשַאב ,למיה ןיא רעטָאֿפ ---

 ןיא טשינ זדנוא זָאלרַאֿפ .ריד וצ ןעיצ רעצרעה עלַא ןוא טעבעג ןיא ריד וצ ךיז

 "רעד .ןגיוא ערעזדנוא ףיוא ןֿפע שינרעטצניֿפ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .טיונ ןוֿפ העש

 ןענַײז ריד ןָא םערָאװ ,ךיז ןוֿפ טשינ זדנוא ףרַאװרַאֿפ ,זדנוא רעביא ךיז םערַאב

 זדנוא למַאז .דנע ןָא ןוא ליצ ןָא ,טניוו ןוֿפ ןגָארטעג ןרעוו סָאװ ,סעװעלּפ יו רימ

 ןקינײארַאֿפ ןלָאז רימ ידּכ ,ריד וצ רעצרעה ערעזדנוא רעטנענרעד ,ריד םורַא

 טימ ןוא ץרַאה ץנַאג רעזדנוא טימ ריד ןעניד ןוא םענַײד טימ ןליוו רעזדנוא

 ענַײד טימ ןָא זדנוא ליֿפ ,םערוֿפ ןַײד ךָאנ זדנוא םערוֿפ .המשנ רעצנַאג רעזדנוא

 טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ עלַא רעביא םולש ןוֿפ הּכוס ןַײד סיוא טיײרּפש .תודימ

 ןילַא רָאנ וד זַא ,ןענעקרעד ןלָאז ייז זַא ,םייוג עלַא ןוֿפ ןגיוא יד ףיוא ןֿפע ןוא

 עלַא ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ עלַא ןוא ןעגנונעֿפָאה עלַא ןוֿפ דנע יד ןוא ביױהנָא רעד טסיב

 !ןמא ,ןשינעֿפעשַאב ענַײד
 וצ גנולייה טכַארבעג טלָאװ ןיבר ןַײמ ןוֿפ הליֿפּת יד יװ ןעוועג זיא סע ןוא

 טייקרעטיול ַא .ריא ןוֿפ ןרָאװעג טסיירטעג ןיב ךיא .המשנ רעטעדנואוורַאֿפ ןַײמ
 "עג ןוטעגּפָא זיא ץרַאה ןַײמ ןוא ןגיוא ענַײמ ןוֿפ ןוא ,רימ רעביא ןעמוקעג זיא

 טכַאנ רעד ןיא ןרָאװעג טבעװרַאֿפ יז רעביא זיא סָאװ ,קֿפס ןוֿפ לטַײה סָאד ןרָאװ

 טכַאנ רעטלַאק ַא ךָאנ זיא סָאװ ,דניק ַא יו טליֿפעג ךיז בָאה ךיא .הניע-תיב ןיא

 בוטש סרעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןקלַאב םעד רעטנוא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא ןסיורד ןיא

 ,דגב סרעטָאֿפ םעד טימ ןרָאװעג טקעדעגוצ ןוא

 טימ ץרַאה סָאד טנעלעגרעטנוא םידימלּת יד טימ טָאה יבר ןַײמ יװ םעדכָאנ

 : זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ןטריבלייא ןוא טיורב
 טנַײה טרזח סעילַאה יד ןשיוװצ םערָאװ ,תיבה:-רה םוצ ןײגֿפױא רימָאל ,טמוק --

 טָאה ןקזה ללה סָאװ ,תונקּת יד םידימלּת ענַײז רַאֿפ יאּכז ןב ןנחוי יבר רעביא
 זיא סע לַײװ ןוא .תבש םוא סיוא טלַאֿפ חסּפ ןעוו ,חסּפ ןברק ןגעוו ןעוועג ןקתמ
 ןיא גָאט רעטנצרעֿפ רעד תמחמ .ןרעה לָאמַאכָאנ ייז רימ ןלָאז ,אמויד אנינעמ
 תבש-ֿברע גנערדעג סָאד ןדילמוצסיוא ידּכ זיא ,תבש םוא סיוא רָאיזַײה טלַאֿפ ןסינ
 ריּתִמ םינבר יד ןלָאז ,תבש-לוליח וצ ןעגנערב ,הלילח ,ןָאק סָאװ ,תונברק יד ַײב
 םערָאװ ,גנַאגרַאֿפ-ןוז ךָאנ 'ה םוי ןיא רָאי סָאד חסּפ"ןברק םעד ןעגנערב וצ ןַײז
 םינבר יד סָאװ ,ןרעה ןוא ןײגֿפױא רימָאל .וצ גָאט םוצ ךָאד טרעהעג טכַאנ יד
 ,ןגָאז וצ רעבירעד ןבָאה

 ןעגנַאגעגֿפױא ןענַײז רימ ןוא םילּכ יד ןיבר רעזדנוא ךָאנ ןגָארטעג ןבָאה רימ
 ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ ןסַאג עטליֿפעגרעביא יד ךרוד ףיוה-שדקמיתיב םעד ןיא
 -ַאב ןוא טכַאװעגֿפױא ןעוועג ןיוש ןענַײז סָאװ ,טָאטש לייט ןטשרעביוא םעד ןוא
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 ןענַײז רימ זַא .ןַײז לגר-הלוע ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,עדמערֿפ ליֿפ יד ןוֿפ טבעל

 טָאה ,עקיליזַאב סעסודרוה וצ רעיוט ןכרוד טריֿפ סָאװ ,לקירב םעד רַאֿפ ןעמוקעגנָא

 רימ סָאװ ,טלעג טימ ךעלקעז ערעזדנוא ןעמענסיורא ןסייהעג יבר רעד זדנוא

 םענייא ןבעגרעביא יז ןוא ,ןעלטנַאמ ערעזדנוא ןוֿפ ןעלטרַאג יד ןיא ןגָארטעג ןבָאה

 ןוא .רבזג רעד ןעוועג גָאט םעד זיא רעכלעוו ,םידימלּת םירבח ערעזדנוא ןוֿפ

 רָאט ןעמ םערָאװ ,ןסיורד ןיא ןבַײלב לָאז רע זַא ,רבזג םעד ןסייהעג טָאה יבר רעד

 טלעג טימ לטַײב ַא טגָארט ןעמ ןעוו ,שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה םעד ןטערטַאב טשינ

 ןוָאל ןוא לֿפָאטנַאּפ יד סיוא ךיוא ןעוט ןירדחמה ןמ ןירדהמ יד ןוא --- ,ךיז טימ

 וליֿפַא ןטערטַאב ייז רעדייא ,רעיוט ןרַאֿפ זיא סָאװ ,הכשל רעד ןיא רעביא ייז

 ,ךיז ןליקרַאֿפ וצ הנּכס ַא ָאד זיא רעטניוו ןיא יו ױזַא רָאנ ,ףיוה ןקידנסיורד םעד

 ,ןעוועג ןקתמ םימכח יד ןבָאה ,הּפצר רעטכַײֿפ רעד ףיוא סיֿפ עליוה טימ קידנטערט

 ןלַאדנַאס יד ןיא ףיוה ןקידנסיורד םעד ןטערטַאב ,הנּכס תמחמ .,געמ ןעמ זַא

 ,סנקעטש ןוא ןעלטַײב יד טימ רעבָא טשינ

 ןטערטַאב רָאנ ןבָאה רימ ןעוו ,ןרָאװעג רימ ןענַײז טשַארעביא יו רעבָא

 בעדורעג רעד ןוא שער רעד ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא זיא סע .עקיליזַאב סעסודרוה

 עניילק יד טימ ןעגנַאגעגנָא טרָאד זיא סָאװ ,לדנַאה םעד ןוא שינעגניד רעד ןוֿפ

 ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןענַאטשעג ןענַײז ןביוט ענעגנַאֿפעג טימ ברעק .תונברק

 ןבָאװ ןעױרֿפ עטרעײלשרַאֿפ ףיט ןוא רענעמ עסַאמ עטקַאּפעג ַא ,.טלעטשעגנָא

 יד ןוֿפ טגעה יד ןוֿפ ןביוט יד ןעגנודעג ןוא םורַא טקירדעג ןוא טּפוטשעג ךיז

 יז טָאה ןעמ רעדייא ,טקוקַאב ביוט עדעי ןבָאה ןצימ עסַײװ ןיא םייול ,םינהּכ

 ןברק ַא ןַײז וצ יואר זיא ןוא םומ ַא ןָא זיא יז יצ ,רעֿפיוק םעד ןבעגעגרעביא

 ןלָאצנײא ןוֿפ טַײצ יד ןעוועג זיא סָאװ ,רדא שדוח ןיא טּפיוהרעד ,טַײצ-רעטניוו

 רצוא-שדקמ-תיב ןוֿפ רבזג רעד טָאה ,לָאצּפָא-שדקמ:-תיב םעד רַאֿפ לקש םעד

 ןשיוט וצ ףיוא םינֿפלח יד רַאֿפ ךעלשיט עקיליזַאב רעד ןיא טלעטשעגנַײרַא

 -- ,ןֿפױקרַאֿפ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןעמ געלֿפ ןביוט ךיוא ,ןטלעג עשידנעלסיוא

 זיא סעקינלגריילוע יד ןוֿפ גנַארדעג רעד ןעוו ,םיֿבוט-םוי יד רַאֿפ טּפיוהרעד

 ָאד .רעיוט-רעבַײװ םַײב ,םישנ-תרזע רעד ןיא גנַאגנַײרַא םַײב -- ,סיורג ןעוועג

 יד ןטלַאהעגֿפױא ךיז רעטניוו ןכרוד ןבָאה סע ואוו ,עקיליזַאב רעד ןיא ,רעבָא

 -ןביוט ןייק ןעזעג טשינ רעִירֿפ לָאמניק ןעמ טָאה ,םידימלּת ערעייז טימ םינבר

 :טגערֿפעג םיא ןוא ןיבר רעזדנוא וצ טדנעוועג ךיז ,רעבירעד ,ןבָאה רימ ,לדנַאה

 ךעלקעז יד ןבעגרעביא ןסייהעג זדנוא וטסָאה סָאװ-טשרע .יבר ,זדנוא ןרעל --

 וליֿפַא ןטערטַאב טשינ רָאט ןעמ םערָאװ ,םידימלּת יד ןוֿפ םענייא טלעג טימ

 טַײל רימ ןעעז ָאד ןוא ,לקעז ןיא טלעג טימ שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןקידנסיורד םעד

 טמיטש יוװ .תונברק עניילק ןַיײא ןֿפיױק ןוא ברעק-ןניוט יד ַײב ןעייטש טלעג טימ

 ? םינבר יד ןוֿפ הנקּת רעד טימ סע

 סָאװ ,סָאד .םינבר יד טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה ,ָאד טעז ריא סָאװ ,סָאד --

 -תיב ןוֿפ םינגס יד טימ ןוא לודג ןהּכ ןוֿפ תונקּת טימ ןָאט וצ טָאה ,ָאד טעז ריא

 -הלוע ןעמוק סָאװ ,טַײל יד ןכַאמ וצ רעטכַײל ידּכ ,םיֿבוט-םוי יד רַאֿפ .שדקמה

 יד ןוֿפ תוינה יד ייז ןבָאװ ,תונברק-גנוקינייר ערעיײז ןעגנערב וצ ןַײז לגר

 םינבר יד .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא טגײלרַאֿפ ,םיתזה-רה ןֿפױא ןבָאה ייז סָאװ ,ןנח-ינב

 גנוטלַאװרַאֿפ-שדקמ:תיב רעד ןוֿפ תונקּת יד .ןרעטש וצ ייז טכַאמ יד טשינ ןבָאה
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 יד וצ וצ ךיז ןרעה סָאװ ,רעבָא יד .ם.גגס ענַײז ןוא לודג-ןהּכ ןופ טנעה יד ןיא זיא

 ןוא קרעמ יד ףיוא ןביוט ערעייז ןַיײא ןֿפױק ייז --- ,םימכח-ידימלת יד ןֹופ דייר

 ןוֿפ זיוה סָאד ןָא טשינ ןליֿפ יז .ןַיירַא שדקמ-תיב ןיא תונברק ערעייז ןעגנערב

 םעד ןיא ןליֿפַא ןיוש רָאנ ,ָאד טָא סע טעז ריא יװ ,לדנַאה ןוֿפ ןעיירשעג סימ טָאג

 ןָא ייז ןליֿפ ,השודק יד לח טשינ זיא סע ואוו ,שדקמ-תיכ ןוֿפ ףיוה ןקידנסיורד

 יתחמׂשק :ןעגנוזעג טָאה ךלמה דוד יוװ ,טָאג ןוֿפ המיא רעד טימ רעצרעה יד

 -עג רימ טָאה ןעמ ןעוו ,טײרֿפעג ךיז בָאה ךיא, -- ,"ךלנ 'ה תיב : יל םירמואב

 ןקינייר סָאװ ,יד ןוא .השודק זיא החמׂש ."ףיוא רימ ןעייג זיוה סטָאג ןיא : טגָאז

 ,השודקב םירדח-ירדחב ןעמוקוצנַײרַא ידּכ ,רודורּפ ןיא ןיוש רעצרעה ערעייז

 ןעגנערב סָאװ ,יד טימ סע זיא רעבָא שרעדנַא .הכרב יד ןעמוק לָאז יד ףיוא --

 סָאװ ,יד טימ רעדָא ,םילקש ערעייז ןלָאצַאב ֹוצ ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא טלעג רעייז

 לָאמטסנעד .,ןַײרַא רצוא-שדקמ-תיב ןיא תונּכשמ ערעייז ןוא תובדנ ערעייז ןגָארט

 ַא זיא סע רָאנ ,ןכַאז ןֿפיױק ןָאק ןעמ ןכלעוו טימ ,טלעג ןייק טשינ רעמ סע זיא

 ,שדוק סע זיא ,סניױזַא יו ןוא ,טָאג וצ טעמדיוועג ,ןברק

 יד וצ גצוו ןֿפיױא זדנוא רַאֿפ דייר ענגיל טקידנערַאֿפ יבר רעד טָאה םיוק רָאג

 רָאּפ ַא רָאנ רימ ןענַײז םיוק ,םידימלּת יד טלמַאזרַאֿפ ןעגַײז סע ואוו ,גנעג-ןליײז

 רעדורעג ַא טרעהרעד רימ ןכָאה ,ןשטנעמ ןוֿפ גנערדעג ןיא ןעגנַאגעגּפָא טירט

 ךיז רימ ןבָאה קערש ןוא גנוניוטשרעד טימ .ןֿפור ַא ,יירשעג ַא ,זדנוא רעטניה

 -רָאנ ןבָאה רימ עכלעוו ,עקיליזַאב רעד ןיא זַא ,ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא ,טקוקעגמוא

 -עג ןליֿפַא טָאה יבר רעד .ןשטנעמ ןוֿפ ףָאלעגנָא ןַא ןיא ,טזָאלרַאֿפ טָאהעג סָאװ

 רעטַײװ ןייג ןוא רעדורעג םעד רעביא קידנסיוו-טשינ ןכַאמ ךיז ביוהנָא ןיא טלָאװ

 ןעשעג טזומעג טָאה רעבָא לָאמ סָאד .ןעוועג זיא טייהגיואוועג ןיז יו ,געוו ןַײז

 עטסקינייוװעניא יד ןוֿפ וליֿפַא זַא ,טקרעמַאב ןבָאװ רימ םערָאװ ,סעטסנרע סעּפע

 -ַאב רעד וצ טלַײאעגוצ ןבָאה רימ ,ןֿפױלוצסיױרַא ןעמוקעג ןשטנעמ ןענַײז תורזע

 טליהעגנַײא ,תרצנ ןוֿפ איֿבג רעד ? ןעזעג ןגיוא ערעזד:וא ןבָאה סָאװ ןוא ,שקיליז

 קירטש עטיירדעג ַא טלַאה ,ךָאנ ךיז ןפעלש תיציצ יד ןכלעוו ךָאנ ,תילט ןַײז ןיא

 -יוא יד ןיא תואוֿבת ףיױרַא ריא טימ טיצ ןעמ טָאװ ,קירטש ַא ,ָאי -- ,טנַאה רעד ןיא

 ןוא -- .ןַײא ןגָאװ ןיא המחב א ריא טימ טנַאּפש ןעמ רעדָא ,ןרעײש עטשרעב

 ןעמעלַא טבַײרטעצ ,ןביוט ןוֿפ םירחוס ןוא םינוק יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא טגָאלש

 טזָאל ןוא ףיוא יז טנֿפע ,ברעק-ןביוט יד וצ טעּפמיא טימ וצ ךיז טזָאל ,ךיז םורַא

 ערעייז טימ רעדורעג ןקיטניוו ַא ףיוא ןביוה ,ךיז ןעילֿפעצ ןביוט יד .ילרֿפ ןביוט יד

 ,עקיליזַאב רעטבלעוװועג רעד ןוֿפ ךיוה רעד ןיא ייז ןעלזיירק ןיוש ןוא ?גילֿפ

 -עגרעדנַאנוֿפ ערעייז טימ סנטָאש קידנֿפרַאוװנָא ,ןשטנעמ יד ןוֿפ פעק יד רעביא

 ,ילרֿפ רעד ןיא סױרַא ,ןרעדנַא ןכָאנ ןביוט ברָאק ןייא ,ןרעטַאלֿפ ןוא ,לגילֿפ ענעזָאל

 סָאװ ןָאט תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד טוָאל ןעמ --- ,זיא רעדנואוו רעטיורג רעד סָאװ רעבָא

 ןטערט ,הנוק ןוא רחוס םיא ןוֿפ ּפָא ךיז ןקור טסגנַא ןוא קערש טימ .ליוו רע

 לָאז רע זַא ,רקֿפה ףיוא ןשיט ןוא ןלעטשעג ערעייז ןזָאל ןוא געוו םעד ּפָא םיא

 -ַאב ןעוועג ייז טלָאװ טָאג ןוֿפ קערש יד יװ ױזַא .ליוו רע סָאװ ,ייז טימ ןוס

 זיא סָאװ ,לַארטש רעקידנענערב ַא יו ,רע ןוא .געוו םעד טָא עלַא םיא ןטערט ,ןלַאֿפ

 ,קירטש ענַײז טימ ּפעק יד רעביא טדַײנש .טָאג ןוֿפ דרעווש ַא יו ,ןלַאֿפעג למיה ןוֿפ
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 ,טעּפמיא טימ םיא רַאֿפ ןֿפױל ייז .סױרַא עקיליזַאב רעד ןוֿפ טַײל יד טבַײרטרַאֿפ

 .קערש ןוֿפ טגָאיעג

 ערעייז ןיא ,ןזיוה עצרוק ,עסַײװ ערעייז ןיא םייול רעעזֿפיױא יד ןעייטש סע

 יז יצ ,ןביוט יד ןכוזרעטנוא וצ םינהּכ יד ןוֿפ טצעזעג ןענַײז סָאװ ,יד ,סעקינוט

 -רָאקעגנַײא ,טקורעגּפָא ,קערש ןיא טּפַאכרַאֿפ ,ןעייטש ייז .טשינ םומ ןייק ןבָאה

 -גנונעדרָא יד ,םירטוש יד ןעייטש סע .עקיליזַאב רעד ןוֿפ טנעוו יד ַײב ,טעשט

 ךיילב ,ןרעטיצ ןוא ,סנקעטש ענרעַײלב ערעייז טימ ,שדקמה:תיב ןוֿפ רעטיה

 ,רָאה ןדלָארט ערעייז ןוא דרעב ערעייז ייז ףיוא ןרעטיצ סע ןוא ,המיא רַאֿפ

 עצנַאג יד ןוא --- טונימ רָאּפ ַא .ןעגנַאגעגכרודַא ייז ךרוד טלָאװ טניוומערוטש ַא יו

 ןוֿפ ,ןשטנעמ ןוֿפ טקידיײלעגסיױא ןוא טמַארעגסיױוא ןיוש זיא עקיליזַאב עסיורג

 -עגסיוא יד עקיליזַאב רעד רעביא םורַא ךיז ןרעגלַאװ סע .םינוק ןוא םירחוס

 ןוא ןֿפָאלעג זיא ץלא .ןלעטשעג ןוא ןשיט עטרעקעגרעביא יד ,ברעק עטקידייל

 תיבה-לעב רעד זיא רע ןוא -- ,טָאג ןוֿפ קערש רעד ןוֿפ יו ,םיא ןוֿפ ןענורטנַא

 ןײלַא רע ,עקיליזַאב רעד ןוֿפ
 ףיוא רע טייטש טונימ ַא .עקיליזַאב רעד ןוֿפ סױרַא רע טערט דלַאב רעבָא

 רענעטָאנקעגנַײא ,רענעטכָאלֿפעגנעמַאזוצ רעד ףיוא ּפָארַא טקוק ןוא לעוװש רעד

 רע ןוא ,למיה ןוֿפ גנוניישרעד ַא ףיוא יו ,םיא ףיוא ןקוק סָאװ ,ןשטנעמ עסַאמ

 ןיא ןעזעג טשינ לילג ןוֿפ ןיבר םעד ךיא בָאה ךָאנ לָאמניײק .סיוא ױזַא עקַאט טעז

 רעטנוא ןוֿפ סָאװ ,לטנַאמ ןקידלקניֿפ ,ןסַײװ ןַײז ןיא טליהעגנַײא :טכיל םעד

 ןֿפרָאװרַאֿפ תילט ןטימ ,סיֿפ עסעװרָאב ענַײז ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה גערב ןַײז

 זיא םינּפ ןַײז .ןעמעלַא ןוֿפ רעכעה זיא רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה -- ,ךיז רעביא

 ,סַײװ ןעוועג זיא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,דרָאב ןַײז ךיוא .דיילק ןַײז יו ,ןעוועג ךיילב

 טשינ ,דיילק ןייז טשינ :ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע .סַײװ ןעוועג זיא םיא ףיוא ץלַא

 טציא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עסיורג ענַײז טשינ ךיוא ױזַא ,םינּפ ןַײז טשינ ,תילט ןַײז

 יד ןוֿפ רעצרעה יד ןיא טָאה סָאװ ,טָאג ןוֿפ דײרֿפ רעקידרעֿפייא טימ ןטָאשעג

 ,טכַאנ רעד ךרוד זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע .ןֿפרָאװעגנָא קערש ַאזַא ןשטנעמ

 ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טימ ןעשעג סָאװ סעּפע זיא ,ןעזעג טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ

 טלָאװ טנַאה ןַײז ןיא קירטש יד יװ ,ךעלדנעטשרַאֿפמוא ,לוֿפסינמיײהעג זיא סָאװ

 ןיא ןבעגעג טָאה ןטלעוו עלַא ןוֿפ רַאה רעד סָאװ ,דרעוװש עקידרעַײֿפ יד ןעוועג

 יד ,םעזעב ַא טימ יוװ ,ןשיװאוצּפָא דרע רעד ןוֿפ תועשר סָאד ןַײרַא טנַאה ןַײז

 סיֿפ יד רעטנוא ןעגנערב וצ קינעג רעייז ןוא ןכַאמ וצ קינעטרעטנוא םיעשר

 ןביוהעגנָא סע טָאה רע .םימש-תוכלמ ןַײז ןָא רע טביוה טָא ןוא .טירט ענַײז ןוֿפ

 .ןייג רעטַײװ טעװ רע ןוא ,םירחוס-ןביוט ןוֿפ שדקמ-תיב םעד ןקינײרּפָא ןטימ

 ,ענעמוקעגנָא-ײנ יד ?ןוט טציא רע טעװ סָאװ :קערש טימ ןָא םיא ןקוק עלַא

 עקירעדינ טימ ןגערֿפ ,לָאמ ןטשרע םוצ םיא ןעעז סָאװ ,טשינ םיא ןענעק סָאװ

 :ערעדנָא יד סעמיטש

 ? רע זיא רעוו ? סָאד רע זיא רעוו --

 .ןרָאװעג טקישעג זדנוא וצ זיא .טָאג ןוֿפ איֿבנ ַא ? טשינ טסעז וד --

 ,לילג ןיא סָאװ ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד זיא סָאד --

 ,ןַײז וצ רׂשֿבמ הרוׂשב יד זדנוא וצ טקיש טָאג סָאװ ,איֿבנה והילא זיא סָאד ---

 .ןענַאטשעגֿפױא רֿבק ןוֿפ זיא סָאװ ,ןנחוי זיא סָאד --
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 זדנוא וצ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,רעד ,תרצנ ןוֿפ יבר רעד זיא סָאד --

 / .געט ערעזדנוא ןיא
 םילשורי ןייק עלעזייא סַײװ ןַײז ףיוא ןטכענ זיא רע יו ,ןעזעג טשינ וטסָאה ---

 ? ןטירעגנַײרַא
 וד .ןעגנערב וצ הלואג יד ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ןיילַא רע זיא סָאד --

 טימ .טָאג ןוֿפ דרעוװש עקידרעַײֿפ יד זיא סָאד ? טנַאה ןַײז ןיא קירטש יד טסעז
 ןַײז ןבױהנָא טעװ רֶע ןוא .ןגָאי עלקה:ףּכ ןיא םיעשר עלַא טעו רע רעכלעוו
 ןגָאירַאֿפ דרעװש ןַײז טימ רע טעװ ?ןוט טציא רע טעװ סָאװ .םימשה-תוכלמ
 ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב טלעטשעגֿפױא ןעייטש עכלעוו ,ןכַאװ-ןרענַאיגעל עכערֿפ יד

 ?לכיה
 ,טנַאה ןַײז ןיא טָאג ןוֿפ דרעוװש רעד טימ ,איֿבנ רעד ,ןיוש רע טערט טָא ןוא

 ןענעֿפע ,ןרעטיצ ןּפיל עכיילב ,עניד ענַײז ,עקיליזַאב רעד ןוֿפ לעווש יד רעכירַא

 יװ ,לוק ַא ,גנַאזעג ַא ןוא יירשעג ַא ךַײלגוצ סױרַא טמוק ליומ ןַײז ןוֿפ ןוא ,ךיז
 .הלואג רעד ןוֿפ רֿפוש םעד טימ ןזָאלבעג

 ןֿפורעג סע לָאז רעקלעֿפ עלַא רַאֿפ הליֿפּת ןוֿפ זיוה ַא !זיוה ןַיימ ,זיוה ןַיַײמ---
 .רעביור ןוֿפ לייה ַא ןוֿפרעד טכַאמעג טָאה ריא ןוא .ןרעוו

 עקרַאטש יד ףיוא טשינ רעבָא ,טנַאה ןַײז ןיא קירטש רעד טימ ךיז טזָאל רע ןוא
 ,תורזע עטסקינייוועניא יד ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב ןעייטש סָאװ .ןענָאיגעל יד ןוֿפ ןכַאװ
 ,ַײרֿפ ןוא ,ןעקניזרַאֿפ דרע רעד ןיא ייז ,טנעה ערעייז סיוא ןדרעוװש יד ןעמענ וצ
 ,טנעה סעשר םעד ןוֿפ ןַײרַא זיוה סטָאג וצ געוו םעד ןכַאמ ַײרֿפ

 ןַײז ןיא זיא דרעוװש ןַײז ןוא ,טָאג ןוֿפ טעּפמיא םעד טימ רע טערט טָא ןוא
 ןוֿפ ןשיט יד וצ וצ טייג רע .םיא רַאֿפ ערַאװ ַא טכַאמ ,ךיז טלייט עסַאמ יד .טנַאה
 ,רצוא-שדקמיתיב ןוֿפ ריט רעד רַאֿפ טלעטשעגסיוא ןעייטש עכלעוו ,רעלסקעוו יד
 ,טלעג ןוֿפ ןרעּפמילק ַא ךיז טרעה סע !טיירדעגרעביא ןשיט יד ןענַײז ןיוש ןוא --
 -ֿפיֹוא סע ךיז ןגיובוצנָא טשינ טגָאװ רענייק רָאנ ,ןטַײז עלַא ןיא ךיז טלקַײק טלעג
 ,ןלַאֿפַאב טָאג ןוֿפ קערש רעד ןוֿפ ןוא .דליב םעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןענַײז עלַא .ןבייהוצ
 ,רקֿפה ףיוא תורצוא ערעייז רעביא ןזָאל ןוא רעלסקעוו יד םיא רַאֿפ ןֿפױלטנַא

 "שדקמ-תיב ןיא ענעצס רעד ןוֿפ טרעלקעגכָאנ ליֿפ רעייז ךָאנרעד בָאה ךיא

 -רַאֿפ קיטכיר טנָאקעג טשינ ןוא ,ןגיוא ענַײמ טימ ןעזעגוצ בָאה ךיא סָאװ .ףיוה
 ךיז טָאה רענייק ,רענייק ןוא ,ןוט ץלַא סָאד טזָאלעג םיא ןבָאה ייז סָאװרַאֿפ ,ןייטש
 "נָא ןַײז רַאֿפ ןֿפָאלטנַא ןענַײז ייז רָאנ ,ןרעטש וצ םיא רָאנ טשינ טגעוורעד טשינ
 ןוֿפ ןקערש יד יז ןיא טגָאיעגנַײרַא גנוניישרעד ןַײז טימ טלָאװ רע יװ ,טכיזעג
 ,תיבה-לעב רעקיצנייא רעד ןרָאװעג רע זיא םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא .טלעוו רעד
 עכלעוו ,רעעזֿפױא-שדקמ:-תיב יד .ףיוה-שדקמ-תיב ןצנַאג ןוֿפ רַאה רעקיצנייא רעד
 יױזַא ןטכילֿפ ערעייז סיוא ןריֿפ ןוא תודיקּפ רעייז ףיוא קיטכיזרעֿפײא ױזַא ןענַײז
 טלָאװ שדקמה:תיב ןיא גנונעדרָא ןטלַאה סָאד יװ ךַײלג ,קידרעֿפיײא ןוא גנערטש
 טשינ ןעזנַײא ןייק ןבָאה ייז סָאװ ,ייז ,ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טָאג ןוֿפ טקעריד ייז
 ןעלקניוו יד ןיא ןֿפָאלעצ ךיז ,ןרָאװעג קיטנעהּפָא טושּפ ןענַײז ,טלַא ןּוא גנוי טימ
 ןרענָאיגעל עשימיור יד וליֿפַא .םיא רַאֿפ שדקמ-תיב םעד טזָאלעגרעביא ןוא
 ךיז טײקירעגַײנ רעזייב טימ ןבָאה ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו

 סָאװ ,ייז ,ףיוה-שדקמ/תיב ןיא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עכָאטַאמוס רעד וצ טקוקעגוצ
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 -עלשטנעמ ףיוא ןדרעוװש עצרוק ערעייז טימ ןטעברַא וצ ןעוועג טיירג דימּת ןענַײז

 ןבָאה ,טייהנגעלעג עטסדנימ יד ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סע רָאנ יו ,רעבַײל עכ

 ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,רעריֿפנָא ערעייז ףיוא טקוקעג גנורעדנואוורַאֿפ טימ

 טָאה סע ,ןלַאֿפַאב ייז זיא סָאװ ,קערש יד ןזַײוװצסױרַא ךיז טמעשעג ןוא וויסַאּפ

 יז ןלעוו ,ייז וצ ןטכיר טירט ענַײז רָאנ טעוו רע ןעוו ,טונימ ַא ךָאנ זַא ,ןעזעגסיוא

 רעזדנוא יװ .רענוד ַא רַאֿפ יו ,םיא רַאֿפ ןֿפױלטנַא ןוא סנטסָאּפ ערעייז ןזָאלרַאֿפ

 .:ףימ ןעו ,ןעגנונעֿפָאה עקידײרֿפ טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא סע ןענַײז רעצרעה

 -רַאֿפ-המיא ערעייז ,רעמינפ ענעקַארשרעד ערעייז ןעזרעד ןוא טקוקעגנָא ןבָאה

 | | !ןגיוא ענעֿפָאל

 יד ןיא םיׂשעמ סניבר םעד ןוֿפ לוק סָאד ןגָאוטרעד טזומעג ךיז טָאה סע

 ןבָאה טרָאד ןוֿפ םערָאװ ,חבזמ םוצ זיב שדקמ-תיב ןוֿפ ןֿפײה עטסקינייוװעניא

 יד ןעזעג טָאה ןעמ .שדקמה:תיב ןוֿפ עטמַאַאב יד ןעמוקסיֹורַא ןביוהעגנָא טציא

 עטגַײװצרַאֿפ עלַא יד רעביא רעעזֿפױא ליֿפ יד ןוא םינזח יד ,םיאבג יד ןוא םירבזג

 ןעוועג טעברַא ליֿפ רעייז ןוֿפ געט יד ןיא ןענַײז סָאװ ,שדקמה:תיב ןוֿפ ןעגנולײטּפָא

 ןשיװצ .תוכשל עטסקינייװעגיא יד ןיא ןטמַא ענעדײשרַאֿפ ערעייז יב ןעמונרַאֿפ

 ,טָאה רעכלעוו ,רזעילא ,ןוז ןטצלש םעד -- ,ןנח-ינב יד ןעזעג ךיוא ןעמ טָאה יז

 םענלעּפרוּפ ַא ןגָארטעג ,לודג-ןהּכ ןוֿפ טמַא ןכיוה ןקילָאמַא ןַײז ןוֿפ ןכייצ ַא יו

 ,ןגס ןוֿפ טמַא ןַײז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןנחוי ,ןוז רעטייווצ סננח ךיוא ױזַא ,לטנַאמ

 -ךיוה ַא ןגָארטעג ךיוא --- ,אֿפיכ לודג-ןהּכ ןכָאנ טמַא רעטסכעה רעטייווצ רעד ---

 -שיריס ןַײז ןכלעוו רעביא ,לטנַאמ םענלעּפױרוּפ ַא ןוא ץימ עסַײװ עטמערוטעג

 ; טסורב ןַײז רעביא םינּפ ןַײז ןוֿפ ,קָאלג ַא יװ ןעגנָאהעגּפָארַא זיא דרָאב עטברַאקעג

 ,והיתתמ ,רעדורב ןַײז ,רצוא-שדקמ-תיב ןוֿפ רבזג רעד ,סוליֿפַאעט רעדורב ןַײז

 ןוא ןלייא ערעַײט ,ץליהעג ,םילּכ ,רעדיילק ןוֿפ ןרעמַאק יד רעביא רעעזֿפױא רעד

 רעטלַאװרַאֿפ םעד ,ןנח-ןב ןנח רעדורב רערעגנִיי דעד ךיוא ױזַא ;ןילטלטמ ערעדנַא

 ןוא ,ףיוה-שדקמ-תיב םעד ןיא טֿפױקרַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,תונברק ענגיילק יד רעביא

 ערעייז ןיא ןעוועג ייז ןענַײז עלַא .ןעגנומענרעטנוא עשלודג'ןהּכ ערעדנַא רעביא

 טײלגַאב ,ןֿפליהעג ןוא עטמַאַאב ערענעלק ליֿפ יז --- ייז םורַא .רעדיילק עכעלטמַא

 ערעייז ןיא ןטלַאהעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,הנוהּכ -יחרּפ ןוא םינהּכ לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ

 ,םיִלּכ עלַא יד .ןּפמָאל-רעכיור יד ,ןענַאק-שַא יד ,ןענַאֿפ-רעַײֿפ יד ,םילּכ יד טנעה
 ייֵז ,ֿבוט-םוי ןסיורג םעד רַאֿפ ןרעַיײש ןוא ןקינײיר ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 ןריֿפ סָאװ ,ּפערט עקידנֿפוטש-ףלעווצ ,עכיוה יד רעביא ןענַאטשעג עלַא ןענַײז

 ןשימסיוא ךרוד ןכַאמ ןיירמוא ךיז טלָאװעג טשינ ןטלָאװ ייז יו ,לֿכיה םוצ ףורַא

 קערש ןוא גנוניוטשרעד טימ רָאנ ייז ןבָאה ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא קלָאֿפ ןטימ ךיז

 רעד סָאװ ,ןברוח םעד ןעזעג ןבָאה ייז .ףיוה ןיא ןטנוא ךיז טוט סע סָאװ ,טקוקעגנָא

 ,רעלסקעוו-טלעג ןוא רעלדנעה-ןביוט יד ןשיווצ טכַאמעגנָא טָאה תרצנ ןוֿפ איֿבנ

 -עמ עלַא יד ןוֿפ רעֿפַאש רעד יוװ ןוא ,טלעג ענעטָאשעצ סָאד ,ןשיט ענעֿפרָאװעצ יד

 ןוא ,טנעה ענַײז ןיא קירטש ַא טימ ,תילט ןַײז ןיא ,טָאג ןוֿפ חילש ַא יו ,טייטש םיׂש

 ,גנורעדנואווַאב טימ םיא וצ ףױרַא טקוק עסַאמ עטלּביעגֿפױא ,עטרעטסַײגַאב יד

 יד ,למיה ןוֿפ ךאלמ ַא ףיוא יװ ,איֿבנ ַא ףיוא יװ ,גנוטרַאוורעד רעקירעגנוה ןיא

 רעמינּפ ערעייז ףיוא .טקעטשעגנָא ךיוא ייז טָאה עסַאמ רעד ןוֿפ גנורעטסײגַאב
 סָאװ ,טָאג ןוֿפ קערש יד ,רעצרעה ערעייז ןוֿפ ןּפַאלק סָאד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה
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 ערעייז ןוא סכעלריטַאנמוא סעּפע ךיז רַאֿפ ןעזעג ןטלָאװ ייז יוװ ,ןלַאֿפַאב ייז זיא

 ןשיווצ ךיוא .ןעשעג ןענָאק רָאג לָאז סנױזַא זַא ,טביולגעג טשינ ןגיוא ענעגייא !

 טעד ןוֿפ טײקטגַאוועג רעד רעביא למרומעג רעטרעטטַײנַאב ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ייז

 -עצ ,עכיילב ערעייז ןיא ןעזעגנָא טָאה ןעמ .ךיז ןיא טייקרעכיז ןַײז רעביא ,ןַאמ

 ןרעו רעצרעה ערעייז זַא ,דרעב עקידנעלסייוט ערעייז ןיא ,רעמינּפ ענעקָארש

 ןנח ,רעדורב רעטסגנַיי רעד ,ייז ןוֿפ רענייא רָאנ .טייקרעכיזמוא רַאֿפ ןעגנַאגעצ

 ,ןעזעג טָאה ןעמ ,סיוארַָאֿפ ךיז ןסירעג ןוא סעּכ רַאֿפ ןּפיל יד ןסיבעג טָאה ,ןנח"ןב -

 "עג ןַײז ןוֿפ םַאר רעצרַאוװש ,רעטכידעג רעד ןוֿפ סױרַא טקוק סָאװ ,םינּפ ןַײז יו

 טלַײב רע יו ,טולב טימ ןסָאגעגנָא זיא ,ןדלָארט ןיא דרָאנ רעקידלקניֿפ ,רעטלייא

 רעדמערֿפ רעד סָאװ ,הלשממ ןַײז ,טיבעג ןַײז ןעוועג זיא סע םערָאװ ,ןטסיױֿפ יד

 -ליטש טימ ןעייטש עלַא .ןסירעגנַײרַא ןיהַא ךיז טָאה רעדנעלסיוא רעצניוװָארּפ

 ןָא ךיז ןקוק תוחוּכ עדייב יד :סמעטָא עטטַאכרַאֿפ טימ ,רעצרעה עקידנגַײװש

 טקוק ,טנעה יד ןיא קירטש יד רָאנ יו טשינרָאג טימ ,תרצנ ןוֿפ יבר רעד --

 טימ טדײלקַאב ,שדקמה:תיב ןוֿפ עטמַאַאב עטסכעה יד ,ייז ןוא ;ייז ֹוצ ףיױרַא

 ליֿפ יד טימ טלגנירעגמורַא ,טכַאמ רעליוויצ ןוא רעזעיגילער רעטסכעה רעד

 רָאנ טרעיודעג עגר ַא .םיא וצ ףיורַא ןקוק ,גנונעדרָא-שדקמ-תיב ןוֿפ רעטיהּפָא

 ,טייקיביײא ןַא ,עגר ענעניוצעגסיוא-גנאל ַא רעבָא זיא סע ,ךיז ןקוקרעביא סָאד

 יד ףיוא ,ייז ףיוא טנַאה ןַײז ןיא קירטש רעד טימ ןָא טזַײװ תרצנ ןוֿפ יבר רעד

 תורֿפוש טרעדנוה ןוֿפ לוק ַא יו ,עמיטש רעקידרענוד ַא טימ סיוא טֿפור ןוא ,םינהּכ

 ; ליומ ןַײז ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא טלָאװ

 טעבעג ןוֿפ זיוה ַא ןרעוו ןֿפורעג לָאז זיוה ןַײמ, : ןבירשעג טשינ ןעד טייטש ---
 ! רעביור ןוֿפ לייה ַא וצ טכַאמעג סע טָאה ריא ןוא ?"רעקלעֿפ עלַא וצ

 יד וצ טקניװ ,וצ טנָארֿפ םוצ ןנחרב ןנח רעטסגנִיי רעד ךיז טסייר ןיוש
 םיא ןלָאז יז ,טגעה ערעייז ןיא סנקעטש ענױעַײלב יד טימ רעטלַאה-גנונעדרָא
 טלַאה ,ןנחוי ןגט םעד ,רעדורב ןטסטלע ןַײז ןוֿפ קילב רעגנערטש ַא .ןגלָאֿפכָאנ
 ,קירוצ םיא

 ךיז טָאה ,ןיבר םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ יד ןוֿפ ץרַאה םעד ןוֿפ
 טזיילטגסיוא רעצרעה ערעייז טלָאװ יבר רעד יװ ,:לרשעג-לבוי ַא ןבױהעגֿפױא

 ,םינבר יד ַײס .עֶלַא סָאװ ,סָאד .טקירדעג ייז טָאה סָאװ ,טכיוועג רעווש ַא ןוֿפ
 טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טייקרעטיב יד ךיז ןיא טקירדעג ןבָאה קלָאֿפ סָאד ַײס

 ,ןעמונעג טציא יבר רעד טָאה ,ןנח-ינב יד ןוֿפ זיוה ןֿפױא ץרַאה ןשידִיי ןדעי ןיא
 : ןַײרַא םינּפ ןיא ,הללק ַא יוװ ,ייז ןֿפרָאװעג ןוא ןייטש ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ סע

 לייה ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ריא טָאה רעקלעֿפ עלַא רַאֿפ הליֿפּת ןוֿפ זיוה סָאד --

 ! רעביור ןוֿפ

 חבזמ םעד ןוא ,שדקמיתיב םעד טלדנַאװרַאֿפ יז ןבָאה זיוהטכעש ַא ןיא --
 !בה !בה :טַײרש סָאװ ,ליומ ןֿפָא ןַא ןיא ,שײלֿפ טימ לספעק ןקידעכָאק ַא ןיא ---
 .גונעג םיא זיא טשינרָאג --- (ביג ! ביג)

 ערעייז ףיוא חבזמ ןוֿפ קעװַא שיײלֿפ רעקיטש יד ןּפַאכ סָאװ ,ילע-ינב יד ---
 ! ןעלּפָאג
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 סמעדייא ערעייז ,םירבזג רַאֿפ טכַאמעג ייז ןבָאה ןיז ערעייז ! ילע-ינב יד --

 וצ ייוו .סנקעטש טימ זדנוא ןגָאלש טכענק ערעייז ןוא ,רעעזֿפױא ןוא םיאבג רַאֿפ

 ! ןנח-ינב ,ךַײא

 עלַא וצ ןרעוו ןֿפורעגנָא סע לָאז הליֿפּת-תיב ַא רַאֿפ סָאװ ,טָאג ןוֿפ זיוה סָאד --

 ,ןייטש םעד ףיוא .טלדנַאװרַאֿפ םָארק ַא ןיא ייז ןבָאה ,טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ

 ערעייז ייז ןבָאה ,טכַארבעג הדקע רעד וצ ןקחצי םיא ףיוא טָאה םהרבַא סָאװ

 | .טנֿפעעגֿפױא רעבלעוועג

 ! ילע-ינב ,ךַײא ףיוא הללק ַא --

 ענרעבליז ערעייז ןיא ,םירבזג יד ,םינגס יד ,ןדנואוושרַאֿפ ייז ןענַײז זַײװקיצניײא

 -רָאֿפ יד רעטניה ,דרעב עקיצנַאלג-לייא ענעטכָאלֿפעג ערעייז טימ ,ןעלטנַאמ

 -נייא רעד ןבילבעגרעביא זיא ּתרצנ ןוֿפ יבר רעד ,ףיוה-לכיה םעד ןוֿפ ןעגנַאה

 .ףיוה-שדקמיתיב ןוֿפ תיבה-לעב רעקיצ

 ילע-ינב יד ןבירטרַאֿפ טָאה רע יו םעדכָאנ ,טציא זַא ,טניימעג ןבָאה עלַא רימ

 םעדכָאנ ,םיא ןוֿפ סױרַא טלַארטש סָאװ ,השודק ןוא הרוֿבג ןוֿפ חוּכ םעד טימ

 טימ ,שדקמה:תיב םעד ןוֿפ רעשרעהַאב יד ,ןנח-ינב יד ,ןדנובעג ייז טָאה רע יװ

 ןוֿפ רוקמ םעד ,טנַײֿפ ןטסערג םעד טציא רע טעוװ ױזַא ,ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה םעד

 ןיא קלָאֿפ סטָאג טלַאה סָאװ ,טסױֿפ םעד ,טלעוו רעד ןוֿפ תועשר סָאד ,סטכעלש

 ןוא חוּכ םעד טימ ןקיליטרַאֿפ טציא רע טעװ םודא ןוֿפ רׂש םעד -- ,םעלק ןַײז

 .טנַאה ןַײז ןיא קירטש רעד טימ ,ןבעגעגרעביא םיא ןענַײז סָאװ ,תושר םעד טימ

 ןוא םידימלּת ענַײז טלמַאזעג טָאה רע .טכַארבעג טשינ סע .טָאה גָאט רעד רעבָא

 רעבָא .םיתזה-רה ןֿפױא ןעגנַאגעגקירוצ זיא רע .ףיוה-שדקמ-תיב םעד טזָאלרַאֿפ

 ןוא ,טנַײשעג טָאה םינּפ רעדעי ןוא ,ךלמ ַא יוװ ,טײלגַאב םיא טָאה קלָאֿפ סָאד

 יד ןגױצעגנַײרַא ןבָאה רעצרעה ערעזדנוא ןוא ,ןטכיולעג ןבָאה ןגיוא ערעזדנוא

 ןיא ןָא טּפַאלק הלואג יד זַא ,ןעזעג ךעלרעּפמַײשַאב עלַא רימ ןבָאה טציא .דײרֿפ

 רימ ןבָאה עלַא ןוא .רעציש ַא ןענַאטשעגֿפױא זיא זדנוא וצ ךיוא זַא ,ריט רעזדנוא

 ,םיׂשעמ עקידרעטַײװ ענַײז טרַאװעגסיוא

17 
 טָאה םילשורי ץנַאג ןיא .םיא וצ טרעקעג רעצרעה עלַא ןבָאה גָאט םעד ןיא

 ,ףיוה-שדקמ:תיב םעד ןיא טנַײה ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,םעד ןוֿפ טדערעג ןעמ
 יד .םעד רעביא טריטוקסיד ןעמ טָאה ץַאלּפ-קרַאמ םעד ףיוא ,ןסַאג עלַא ףיוא
 .ןַאמסדנַאל רעייז טימ ץלָאטש ןעוועג ןענַײז ,רעלילג יד רקיע רעד ,טַײל עניימעג
 "טשינ ןוא ךַארּפשסיױא ןיא טייקרָאלקמוא רעייז בילוצ סָאװ ,יד ,עטמעשרַאֿפ יד ,ייז
 -ַאב לָאמַאטימ ןבָאה ,טכַאלרַאֿפ יז ןעמ טָאה ןילַא קורדסיוא ןיא טייקיאיונעג
 ַא ןוא ךיז ןיא טייקרעכיז ַא ,רעקיטכיוו סָאװ ןוא ,ערעדנַא ַײב ןעזנָא ןַא ןעמוק
 -ילג הדוהי רעטייווצ ַא ,איֿבנ ַא ןײטשֿפױא ןָאק לילג ןוֿפ ךיוא ,עה ,טייקצלָאטש
 ןגָאז ןוא ןנח-ינב יד רַאֿפ ןעמוק וצ טגַאװ סָאװ ,סומע רעטייווצ ַא ,רעמ --- .רעל
 ; רעביור ןוֿפ לייה ַא ןיא זיוה סטָאג טלדנַאװרַאֿפ ןבָאה ייז זַא ,ןַײרַא םינּפ ןיא ייז
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 יד רע טבַײרטרַאֿפ טנַאה ןַײז ןיא קירטש רעד טימ ןוא -- ,והימרי רעטייווצ ַא

 וצ םיא טשינ טגַאװ רענייק ןוא ,זיוה סטָאג טקינייר ,ןנח-ינב יד ןוֿפ רעלדנעה

 רַאֿפ ייז ףיוא טלַאֿפ טָאג ןוֿפ דחּפ רעד םערָאװ ,רעֿפײא ןקיליײה ןַײז ןיא ןרעטש

 טעוװ ,טנַאה ןַײז ןיא טלַאה רע סָאװ ,קירטש יד סָאוװ ,סייוו רעוו ןוא .קילבנָא ןַײז

 טשינ ןוא .ןבעגעגרעביא טָאג ןוֿפ םיא זיא סָאװ ,דרעוװש סָאד זיא יז ? ןוטֿפיױא ךָאנ

 טַײל עדמערֿפ ןשיוצ ,קרעמ יד ףיוא רָאנ טשינ ,ןיילַא קלָאֿפ עניימעג סָאד רָאנ

 ןעמ טדער םינבר יד ןוֿפ םישרדמ-יתב יד ןיא ךיוא -- ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא

 ,ּפָארַא ןביוא ןוֿפ םיא ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ סָאװ ,עליבר רעצניוװָארּפ םעד ןגעוו

 .ץרא-ךרד רעדנַא ןַא טימ רָאג

 ןעמוקעג ףיוה-שדקמ"-תיב ןיא שינעעשעג רעד ךָאנ ןיב ךיא ,קנעדעג ךיא

 םידימלּת יד .יאַּכז ןב ןנחוי ןוֿפ שרדמה:תיב םעד ןיא ןומידקנ ןיבר ןַײמ טימ

 יבר ןַײמ זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .טלגנירעגמורַא ןיבר ןַײמ ןבָאה יאּכז ןב ןנחוי ןוֿפ

 זיא סע .ערעדנַא ןוֿפ רעמ תרצנ ןוֿפ ןַאמ ןשיטסימ םעד ןגעוו ןלײצרַאֿפ ייז ןָאק

 םיא טימ טַאהעג ןוא ןֿפָארטעג םיא טימ ךיז טָאה יבר ןַײײמ זַא ,טנַאקַאב ןעוועג

 ,רעיוא ןֿפױא טעדוסעג ךיז טָאה ןעמ .םילשורי ןיא ַײס ,לילג ןיא ַײס םיחוּכיװ

 .וליֿפַא רעגנעהנָא עליטש ענַײז ןוֿפ רענייא זיא רע זַא

 ,תרצנ ןוֿפ ןַאמ ןטסואווַאבמוא םעד ןגעוו ןלײצרַאֿפ סעּפע זדנוא וטסנָאק --

 טרָאד ןוֿפ ןבַײרטרַאֿפ ןוא ןַײרַא סדרּפ ןיא ןײגוצנַײרַא טגעוורעד ךיז טָאה סָאװ

 טגערֿפעג םיא ייז ןבָאה -- ?ןבױרטנַײװ יד ףיוא ןסע עכלעוו ,ןבָאר עצרַאװש יד

 .זמר ךרדב

 ,שינעגרָאברַאֿפ ןיא ןענַײז ןגעוו ענַײז ,ןלײצרַאֿפ טשינ ךַײא ךיא ןָאק ליֿפ --

 ןָאק ייז ןוֿפ ךיוא רעבָא .טקעלּפטנַא ןענַײז ןיילַא םיׂשעמ ענַײז ןוא דייר ענַײז רָאנ

 ןַײנ טלױהרַאֿפ ןוא חֿפט ַא ףיוא טנֿפע רע םערָאװ ,ןייגרעד טשינרָאג ןעמ

 סע םיתושר ַא רַאֿפ סָאװ ,חוּכב זיא רענייא ַאזַא סָאװ ,סייוו רעוו ,סייוו רעוו ---

 טלעטשרַאֿפ ןוא טגערֿפעג דימלּת ַא טָאה --- ? ןרָאװעג ןבעגעגרעביא םיא ןענַײז

 ,ןגיוא יד טנַאה רעד טימ ךיז

 טָאה רע .עליבר ַא ?דייר ַא רַאֿפ ריא טדער סָאװ ? םיתושר ַא רַאֿפ סָאװ ---

 ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .חישמ דלַאב זיא רע זַא ,רע טניימ ,המשנ:-תילע ?סיבָא

 ,המשנ:-תילע טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז .םימכח-ידימלּת ערעדנַא ַײב ןכַאז עכעלעזַא

 ןוא ,םימכח:ידימלּת יּפלּכ דיר עקידהּפצוח עכלעזַא טדערעג טשינ ןבָאה ייז

 רע זַא ,טניימ ריא סָאװ ,סָאד ןעוועג טלָאװ רע ןעוו .םימש יּפלּכ טשינ יאדווַא

 ףיוא ןבירשעג טייטש סע יװ ,ןוטעג רָאנ ,טדערעג ןעוועג טשינ רע טלָאװ ,זיא

 ,"ולוק ץוחב עמשי אלו; : םיא

 תושר ַא רע טָאה םתסה-ןמ .ױזַא טדער רע זַא .שרעדנַא סעּפע זיא רעד ,ןיינ --

 .:.תושר טָאה רע יו ןעזעג ךָאד טָאה ריא .ףיורעד

 טלגנירעגמורַא םימכח:ידימלּת יד ןבָאה -- ? רע זיא רעוו ? וטסניימ סָאװ ---

 ןעמעוו ןוֿפ .םיא טימ טדערעג ךָאד טסָאה וד .םיא ךָאד טסנעק וד -- ןיבר ןַײמ

 | ? תוחוּכ יד רע טּפעש
 ,דנַאנַאכָאנ טהנעטעג יבר ןַײמ טָאה --- ,טשינ סייוו ךיא ,טשינ סייוו ךיא --

 ןעמ זַא ,ארומ בָאה ךיא ,טשינג ליוו ךיא רָאנ ,..סיוא רימ ךיז טכַאד לָאמלייט ---

 ,דייר ענַײמ ןיא ןרעוו טלכיורטשעג טשינ לָאז
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 רַאֿפ סָאװ טימ ,ןגערֿפ םיא ןייג טשינ םימכח:ידימלּת יד ןלָאז סָאװרַאֿפ --
 ,זיא רע זַא ,טניימ ןעמ סָאװ ,סָאד זיא רע ביוא ,ךשֿפנ-הממ 1 ןכַאז יד טוט רע חוּכ ַא
 ,ןסיוו סע ךָאד ןעמ זומ

 | ,טמיטשעגוצ ערעדנַא ןבָאה --- ,םינֿפוא עלַא ףיוא ןסיוו זומ ןעמ ---
 יז רע .טלַאה אוו ? רע טנשרד שרדמ-תיב ןכלעוו ןיא ? רע טניואוו ואוו --

 ? ףיוא

 ואוו ,טשינ ןסייוו יז זַא :ןעזעגמורַא ךיז םימכח-ידימלּת יד ןבָאה טציא טשרע
 -שדקמיתיב ןיא ןלַאֿפנַײרַא געלֿפ רע .ףיוא ךיז טלַאה תרצנ ןוֿפ םכח-דימלּת רעד
 ,ןדניװשרַאֿפ ןוא ,גנילצולּפ --- ,למיה ןוֿפ טכיל ַא יו ,ףיוה

 טימ .,ןסיוו ןזומ רימ .ןגערֿפסױא זומ ןעמ .םיא וצ םיחילש ןקיש זומ ןעמ --
 | ,ןוט וצ ןבָאה רימ ןעמעוו

 ? םכח רעד טניואוו ואוו ? ןיהואוו רעבָא --
 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמוק טעװ רע --
 .1 ףיוה-שדקמ-תיב ןיא קירוצ ןעמוק רע טעוװ ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,םעד ךָאנ --
 ןוא קירוצ ןעמוק רע טעװ ,זיא רע זַא ,ןעניימ רימ סָאװ ,סָאד זיא רע ביוא ---

 טשינ ךיז םענייק רַאֿפ טעװ רע .ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,קרעוו סָאד ןקידנעױַאֿפ
 ,תרצנ ןוֿפ ןיבר ןרַאֿפ ןעוועג ֿברע טייקרעכיז טימ יבר ןַײמ טָאה --- ,ןטלַאהַאב

 ןיא תושר ַא טלַאה רע זַא ,ןסיוו רימ ןלעװ ,קירוצ ןעמוק טעװ רע ןעוו ---
 רעד טימ ןטרַאװ רימָאל לָאמטסנעד זיב .ןמיס רעד ןַײז טעװ סָאד .טנַאה ןַײז
 | ,טמיטשַאב ייז ןבָאה ,םיא וצ תוחילש

 טירט יד ךָאנ ,הגּפ-תיב ןייק ןעגנַאגעגסױרַא טשינ ךיא ןיב גָאטימכָאנ םעד
 ןוֿפ זיוה םוצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .טלָאװעג בָאה ךיא יו ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ
 םייקמ ןוא ןרעטלע ענַײמ דובּכ ןבעגוצּפָא ,ןורדק ןוֿפ לָאט םעד ןיא ,ינירוק ןועמש
 -הלוע ןעמוקעג ןענַײז ןרעטלע ענַײמ םערָאװ ,םאו ֿבָא דוביּכ ןוֿפ הווצמ יד ןַײז וצ
 ןיא רָאי רָאּפ ַא ןעועג טשינ ןיוש ןענַײז ייז ,םילשורי ןייק חסּפ ףיוא ןַײז לגר

 רדנ ַא טָאה רעטָאֿפ ןַײמ ןוא ןעוועג קנַארק זיא רעטומ ןַײמ םערָאװ ,םילשורי
 טציא ןענַײז ייז ,דניזעגזיוה ןַײז ןָא ,ןילַא םילשורי ןייק ןײגוצֿפױא טשינ ןוטעג
 ,תונברק-גנוקינייר ןעגנערב וצ ןוא לגר-הלוע ןוֿפ הווצמ יד ןַײז וצ םייקמ ןעמוקעג
 טכַארבעגטימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ .חסּפ-ןברק םעד טימ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,םענייאניא
 טָאה ןיבר ןַײמ רַאֿפ ןוא .ינירוק-ןועמש ןוֿפ דניזעגזיוה ןרַאֿפ ,דימּת יו ,תונּתמ
 ,תורשּכ תקזחב ןעוועג זיא סָאװ ,ןַײװ רענורש ןטוג טימ לגירק ַא טכַארבעג רע
 טכיוועג ןעצ טכַארבעג טָאה רעטומ ןַײמ ןוא .חסּפ-ןברק ןרַאֿפ עלעֿפעש ַא ןוא
 -רעד טסיוטש ןעמ סָאװ ,םילהא טימ טשימעג ,רומ --- ,םימׂשב עטלייוורעדסיוא
 ענַײמ .טַאהעג ןרעג רעייז סע טָאה יגר ןַײמ סָאװ ,לייא-רימש ןרעַײט סיוא ןוֿפ
 ןוא ,הרוּת רעד ןיא סקַאװ ךיא סָאװ ,רימ טימ טײרֿפעג רעייז ךיז ןבָאה ןרעטלע
 ןוֿפ לוטש ַא ףיוא ןציז ךימ ןעז וצ ןבָאה היכז יד ךָאנ ןלָאז ייז זַא ,טָאג וצ ןטעבעג

 ןיײמ .שנואוו רעטסקיליײה ןוא רעטסערג רעייז ןעוועג זיא סָאד .לארׂשי ןיא תונבר
 ןיילַא יז סָאװ ,ליעמ םענעלָאװ ןטיירב ןכַײר םעד ןבעגעגרעביא רימ טָאה רעטומ
 םעד ןוא .ןַײזקנַארק ריא ןוֿפ טַײצ רעד ךרוד רימ רַאֿפ טבעוועגסיוא םיא טָאה
 םעד ןגָארטעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ,טכַאנרַאֿפ עמש-תאירק רעד וצ ,טנוװָא
 ןַאמ ןטנרעלעג םענעסקַאװרעד ַא ןוֿפ ןמיס םעד ,ליעמ ןטדײלקַאב תוציצ טימ
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 ןבָאה רענעמ יד ,ןּפמָאל-לייא יד ןדנוצעגנָא רעבַײװ יד ןבָאה עמש'תאירק ךָאנ

 ןקירעדינ םַיײב ,הּפצר רעד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טנעה יד ןשַאווװעג

 סע ןוא ,טנֿפעעגֿפױא ךיז לָאמַאטימ ריט יד טָאה .טיורב ןעמַאזוצ ןכערב וצ ,שיט

 6ןוֿפ ןז רעטסגניי רעד ,סוֿפור רבח ןַײמ טעפמיא סיורג טימ ןעמוקעגנַײרַא זיא

 ףיט ייז רַאֿפ ךיז קידנקוב ,ןרעטלע ענַײז דוֿבּכ ןבעגעגּפָא טָאה רע .ינירוק ןועמש

 -ַאב ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,קַאב רעטכער רעד ףיוא ייז קידנשוק ןוא דרע רעד וצ

 רָאג זיא ןוז רעד סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה רעטָאֿפ רעד .םיחרוא יז טימ טסירג

 טָאה רעמָאט ,טַאהעג ארומ טָאה רע .ןעמוקעג םייהַא ,קידנגָאזנָא טשינ ,גנילצולּפ

 "עג ןוא טקיאורַאב דלַאב םיא טָאה ןוז רעד רעבָא ,ןֿפָארטעג םיא טימ סעּפע

 ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ענַײז ןוֿפ םינּפ סָאד ןעז וצ טֿפַאשקנעב יד רָאנ זַא ,טרעֿפטנע

 יד ןייז וצ םייקמ ידּכ ,הדועס ןייא ליב ייז טימ ןעגנעדברַאֿפ וצ ןוא ,ןריובעג םיא

 ןרעטלע ענַײז ןוא .ןעמוק ןַײז ןוֿפ ליצ רעד ןעוועג זיא ,םאו ֿבָא דוביּכ ןוֿפ הווצמ

 ןוא טגעה עניײז ןשַאוװעג טָאה רע ןוא ,שיט םוצ ןטעבעג םיא ,עטקיאורַאב ., ןבָאה

 ,זדנוא וצ טצעזעג ךיז

 עכלעוו ,ןשינעעשעג יד ןגעוו דיירעג ַא ןעוועג זיא ינירוק ןועמש ַײב שיט םַײב

 ןעמ סָאװ ,ןעגנונעֿפַאה יד ןגעוו ןוא ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמוקעגרָאֿפ טניײה ןענַײז

 ץנַאג ןיא גָאט ןוֿפ ךערטשעג רעד ןעוועג זיא סע םערָאװ ,ייז ןיא טּפיגקעגנָא טָאה

  ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ינירוק ןועמש ןוא .םילשורי

 סע ןוא תולוק ןרעה רימ .געט יד ןיא טָאג זדנוא טימ טוט ןכַאז עסיורג --

 ןוא טַײװ טשינ ןיוש זיא העושי יד זַא ,תודע ןגָאז עכלעוו ,םינמיס ךיז ןזַײװַאב

 טָאװ ,ןשטיײלטסיױא טשינ ןעמ ןָאק שרעדנַא םערָאװ ,זדנוא רעטניה זיא טנַאה טטָאג

 ןיא ןעוועג זיא עלעֿפעש טָאד .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמוקעגרָאֿפ טנַײה ןיא סע

 רָאנ ,ןעגנילשוצּפָארַא סע טגַאװעג טשינ טָאה בייל רעד ןוא ,בייל ןוֿפ ליומ םעד

 ןוֿפ יבר רעד סָאװ ,טניימעג רע טָאה טימרעד ןוא -- .לַאֿפרעד ךיז ןקָארשרעד

 וצ טרעדילשעג ןוא ףיוה-שדקמ-תיב ןוֿפ רעלדנעה יד ןבירטעגסױרַא טָאה תרצנ

 -עג טשינ ןבָאה ייז ןוא ,ןַײרַא םינט ןיא רעטרעוו עקידרענוד ענַײז ןנח"ינב יד

 .טניזעגנַא ןַײז ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענַײז ןוא ךיז ןקָארשרעד רָאנ ,ןרירוצנָא םיא טגָאװ

 ןַײמ טָאה -- ,הלואג רעד ןוֿפ בױהנָא ןַא ויא סע רָאנ ,שרעדנַא טשינ --

 .ןעוועג םיּכסמ רעטָאֿפ

 בָאה ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןגעוו טדערעג ןבָאה ייז תעשב .טַײצ עצנַאג יז ןוא

 עגַײז ןוא דיײרֿפ ןייא ןיא טמַאלֿפ סוֿפור רֿבח ןַײמ ןוֿפ םינּפ סָאד יו ,ןעזעג ךיא

 ,רעקידנעגַײש ,רעצרַאװש ליֿפ ןוא ןרָאװעג רעסערג ןענַײז ןגיוא עצרַאװש עסיורג

 רע ןוא .ןגיוא ענַײז וצ םָאר ַא רָאנ זיא םינפ ןַײז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא

 רָאנ ןטרַאװ עדייב רימ ןוא ,ןגָאז וצ סָאװ סעּפע רימ טרעביֿפ ןוא רימ ףיוא טקוק

 ןַײז ןוא ןרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ דײשּפָא ןעמענ ןענָאק ןלָאז רימ זַא ,העש יד פָא

 רָאנ סע זיא ,ןגָאז וצ רימ טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,ליֿפרעז ךיא םערָאװ .ןעמַאזוצ

 ,םענייק רַאֿפ ןַײז הלגמ טשינ סָאד ליוו רע ןוא ,ןײלַא רימ רַאֿפ

 םעד רַאֿפ טָאג ןעקנַאד סָאד ןוא ןשטנעב סָאד טקידנעעג רימ ןבָאה םיוק

 רימ ןענַײז ,טזָאלעגרעביא ךָאנ ןוא טָאז רעד וצ ןסעגעג ןבָאה רימ סָאװ ,טיורב

 ,ןסיורד ןיא ןעוועג ןיוש

 יי



 יד ןיא ןרָאװעג רעלוֿפ לָאמַא סָאװ זיא הנֿבל יד .קיטכיל ןעוועג זיא טכַאנ יד
 .טכיל ןקידתומלש ריא ןיא טנַײשעג טָאה יז ןוא געט

 : רֿבח ןַײמ וצ ןֿפורעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ,ןגָאז וצ סָאװ סעּפע רימ טסָאה וד זַא .טנעקרעד ךיא בָאה םינּפ ןַײד ןיא --
 סע זיא סָאװ ,ןרעיוא סנרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ ןטלַאהַאבסיוא טלָאװעג טסָאה וד סָאװ
 | ?סנױזַא

 םעד טזָאלרַאֿפ טָאה רע ןעוו ,טלַײאעג ךיא בָאה תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד ךָאנ --
 ןוֿפ טירט יד ןיא ,זיוה סטָאג טקיניירעג טָאה רע יו םעד ךָאנ ,ףיוה-שדקמ-תיב

 ,ףיוא ךיז טלַאה רע ואוו ,טרָא םעד וצ ןעגנַאגעגכָאנ ךיא ןיב םידימלּת ענַײז
 ,הגּפ -תיב ןיא זיא סָאװ ,הניע-תיב ןיא ,עונצ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה םעד ןיא
 ךָאנ ןענַײז ןגיוא סדניײרֿפ ןַײמ ןוא --- ,ןעשעג טנַײה ןענַײז ןכַאז עכעלרעדנואוו
 ןעוו --- ,למיה ןיא רעטכיל יד יו ןטכיולעג טציא ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג רעסערג
 טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ףױרַא גרַאב ןֿפױא ןעמוקעגֿפױרַא רָאנ ןיב ךיא
 סָאװ ,ַײרשעג-לּבוי סיורג ַא טרעהרעד ךיא בָאה ,עונצ םעד ןועמש ןוֿפ זיוה םוצ

 םוצ ןעמוקעגוצ רעבָא ןיב ךיא זַא .ןוֿפרעד טַײדַאב םעד טסואוועג טשינ בָאה ךיא
 ,ןטרַאדעגסיוא ןַא םורַא ןעייטש םידימלּת ענַײז יו ןעזעג ךיא בָאה ,ןועמש ןוֿפ זיוה
 ןֿפור ייז ןוא ,זיוה ןרַאֿפ געוו ןֿפױא טרָאד טייטש סָאװ ,םױבנגַײֿפ ןטנקירטרַאֿפ
 ךיז בָאה ךיא זַא ןוא -- *!טעז ,טעז ,רעדנואוו םעד טעז; :ןרעדנַא םוצ רענייא
 ךָאנ טנַײה זַא ,ןסיוו וצ ןבעגעג רימ ןעמ טָאה ,ןעשעג זיא סע סָאװ ,טגערֿפעגכָאנ
 רעד .רעטעלב ענירג טימ טדײלקַאב ןעוועג םױבנגַײֿפ רעד זיא ןגרָאמירֿפ ןיא
 יבר רעד .ןגַײֿפ עגנוי םיא ףיוא טכוזעג ןגרָאמירֿפ ןיא טנַײה טָאה תרצנ ןוֿפ יבר
 -גוה זיא רע םערָאװ .ןגַײֿפ טימ ןזַײּפש םיא לָאז רע זַא ,םיוב ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טָאה

 טַײצ יד םערָאװ ,ןזַײװַאב טנָאקעג טשינ סע טָאה םיוב רעד ןעוו ןוא .ןעוועג קירעג
 ןיא טשרע ןטלַאה רעמייב יד ןוא ,ףייר ןרעוו ןגַײֿפ יד ןעוו ,ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא
 -רַאֿפ לָאז רע ,םיוב םעד ןטלָאשרַאֿפ יבר רעד טָאה ,רעטעלב יד ןעגנערבסיױרַא
 ןבָאה ,םילשורי ןוֿפ גָאטימ ךָאנ טנייה ןעמוקעגמייהַא ןענַײז ייז ןעוו .ןרעוװ טרַאד
 עלַא ןרױלרַאֿפ טָאה ,ןטלָאשרַאֿפ טָאה יבר רעד ןכלעוו ,םיוב רעד זַא ,ןענוֿפעג ייז
 .רעטרַאדרַאֿפ ַא ,רעטנקירטעגסיוא ןַא טייטש רע ןוא רעטעלב

 ןרילרַאֿפ הגּפ-תיב ןיא רעמײבנגַײֿפ יד זַא ,סוֿפור ,טשינ ןעד וטסייוו רעבָא --
 רעד ַײב טגיל טרָא סָאד תמחמ .קיטַײצירֿפ טנקירטרַאֿפ ןרעוו ןוא רעטעלב יד ירֿפ
 -רַאֿפ ןוא דרע יד דמַאז טימ ןטישרַאֿפ ןטניוו עסייה יד : הדוהי רבדמ ןוֿפ ץענערג
 -רַאֿפ ירֿפ ןעלצרָאװ יד ,רעבירעד .ןרעוו --- ,דרע רעד ןוֿפ ןגוצ-טֿפול יד ןקיטש
 ,ןגַײֿפ עֿפיירמוא יד ןוֿפ טרָא סָאד ,הגּפ-תיב טרָא סָאד טסייה םעד ּתמחמ .טרַאד
 ,טײקֿפײר ריא וצ טרָאד טכורֿפ יד טשינ טכיירגרעד לָאמ ןייק לייוו

 ןענַײז עכלעוו ,רעמייב ערעדנַא יד ךיוא .םעד ןגעוו רימ ןסייוו יאדוװַא ,ָאי --
 -עגנָא ,גָאט ןסייה ןטשרע ןקיטנַײה םעד ךרוד ןבָאה ,םיוב םענעי ןבעל ןענַאטשעג
 ,ןטלָאשרַאֿפ טָאה יבר רעד ןכלעוו ,םיוב רעד רעבָא .רעטעלב יד ןרילרַאֿפ ןביוה
 םעד ןוֿפ טַײצ רעד ךרוד טָאה רע :ערעדנַא יד יו ןעוועג שרעדנַא ץנַאג רָאג זיא
 "סיוא ןענַײז ןגַײװצ ענַײז רָאנ .רעטעלב ענַײז ןרױלרַאֿפ רָאנ טשינ גָאט ןבלַאה
 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ רעדילג ענעכָארבעצ יװ ,םיוב ןֿפױא ןעגנעה ןוא טיירדעג
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 "יתשק ַא יו טקוקעגסיוא טָאה ןיילַא םיֹוב רעד ןוא .רעטנֹורַא םלצ ַא ןוֿפ טמענ ןעמ

 ."ברעו
 ןקָארשרעד רֿבח ןַײמ ךיא גערֿפ -- ?טקוקעגסיוא רע טָאה יו --
 םודא רעקיטולב רעד סָאװ ,םימלצ יד ןוֿפ רענייא יו ,ברעו-יתש ַא יו --

 רע ןוא ,אתלגלג רעד ףיוא ןעייטש ייז יוװ ,הדוהי ןוֿפ ןגעוו יד ףיוא טצנַאלֿפ

 ,ןשטנעמ עקידעבעל ייז וצ וצ טלגָאנ
 ןַײמ ןוֿפ דנַאטשוצ:טימעג םעד ןיא טקרעמַאב טָאהעג רעִירֿפ ןיוש בָאה ךיא

 ןֿפױא ןײגוצֿפױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה רימ טניז ,גנורעדנע עסיורג ַא סוֿפור רֿבח
 .תומולח-לעב ַא ןעוועג קידנעטש זיא דנײרֿפ ןַײמ .הניע-תיב רעד ןיא ,םיתזה"רה
 -רַאֿפ רעדָא ,חישמ-ימי יד ןגעוו טנשרדעג זדנוא רַאֿפ טָאה יבר רעזדנוא תעשב
 סוֿפור רֿבח ןַײמ זיא ,ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה עטלַא יד סָאװ ,תודגא זדנוא טלייצ
 ןוֿפ רָאנ .ןטלעו ערעדנַא ןיא טקוקעג טָאה רע ןוא ןגיוא עטמולחרַאֿפ טימ ןסעזעג
 ןוא לילג ןוֿפ ןיבר ןוֿפ טירט יד ןיײגכָאנ ןביױהעגנָא ןבָאה רימ טניז ,ןָא לָאמטסנעד

 ןעמונעג רע טָאה ,ןעגנונעֿפָאה ענעטלַאהַאב עליטש ערעזדנוא םיא רעביא טַאהעג
 ,טרָאװ סעדעי ןשטַײטסיױא ,תואלֿפנ ןוא םיסנ ןיבר ןוֿפ םיׂשעמ עלַא ןיא ןעז
 -עג טָאה רע .ןעגנוטַײדנָא ןוא םיזמר טימ ליומ ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ
 "מוא ףָאלש ןוֿפ סױרַא ןדער רע טגעלֿפ טכַאנַײב .ןיבר ןגעוו ןֿפָא רעייז טמולח
 רע רעדָא .חישמ-ימי יד טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עכעלדנעטשרַאֿפ
 יד ןוא תונויזח ענַײז ןוֿפ ןלײצרַאֿפ ןוא טכַאנ ןטימ ןיא ןסַײרֿפױא ךיז טגעלֿפ
 'ה בושב; :קוסּפ םעד םיא ףיוא טנעיילעג בָאה ךיא .טעז רע סָאװ ,ןטלַאטשעג
 ,תונויזח ענייז ןעמונעג טסנרע טשינ בָאה ךיא ."םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא
 : םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןקָארשעג ךימ רע טָאה לָאמ סָאד רעבָא

 ךיז טָאה רע יו ,םיוב ןוֿפ טלַאטשעג יד ןעזעג ןיילַא רָאנ וטסָאה ,סוֿפור --
 סָאד ןבָאה סע רעדָא ,הללק סניבר םעד ךָאנ ברעו-יתש ַא ןיא טמערָאֿפעגסיױא

 ? טקרעמַאב ערעדנַא ךיוא
  ןגָאז תודע ךיא ןָאק לַאֿפ ןדעי ןיא .ערעדנַא יד ןוֿפ לייט ַא זַא ,ביולג ךיא --

 -עג יד ןקרעמַאב טזומעג טָאה ,תוירק-שיא הדוהי ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ רענייא זַא
 ןבָאה ערעדנַא יד תעשב ,ןעזרעד םיא טָאה רע ןעוו םערָאװ ,םיוב ןוֿפ טלַאטש
 ,ןֿפור-אנעשוה ןוא ַײרעשטַאלק-טנַאה טימ ןיבר רעייז םורַא טצנַאטעג ןוא טלבויעג

 ,ךיילב ןעוועג זיא םינּפ ןַײז ןוא ,טרעטיצרַאֿפ ןוא ןקָארשרעד ןענַאטשעג הדוהי זיא
 ןוא םיוב טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ ןענַאטשעג הנוי-רב ןועמש ךיוא זיא ױזַא ןוא
 .טַאלב ַא יו קערש רַאֿפ טלסיירטעג ךיז טָאה רע

 ?ערעדנַא יד ןוא --
 ,טקרעמַאב טיג סע ןבָאה ערעדנַא יד --
 ? טגָאזעג יבר רעד טָאה סָאװ ןוא --
 ןבָאה םידימלּת יד תעשב רָאנ .טדערעג טשינ םעד ןגעוו טָאה יבר רעד --

 -רַאֿפ זיא ןטלָאשרַאֿפ טסָאה וד סָאװ ,םױבנגַײֿפ רעד ,עז ,יבר; :ןזיוועגנָא םיא
 םערָאװ .טָאג ןיא ןביולג טָאה,; :טגָאזעג ייז וצ רע טָאה -- ,"ןרָאװעג טרַאד
 ףיוא ךיז ביוה --- : גרַאב םעד טָא וצ ןגָאז טעו סע רעװ : ךַײא גָאז ךיא רָאװרַאֿפ
 ,ץרַאה ןַײז ןיא ןעלֿפײװצ טשינ טעװ רע ןוא -- ! ןֿפרָאװעגנַײרַא םי ןיא רעוו ןוא
 ,ןבָאה רע טעװ ױזַא ,ןעשעג טעוװ ,טגָאז רע סָאװ ,סָאד זַא ,ןביולג טעװ רע טרעַײנ
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 ןיא-ןעגנַאלרַאֿפ טעװ ריא סָאװ ,ץלַא : ךלא ךיא גָאֹז םורָאד .ןגָאז טעװ רע סָאוװ
 ךַײא סע טעװ ױזַא ןוא -- ,ןרעוו טרעֿפטנעעג ךַײא טעװ סע זַא ,טביולג ,טעבעג
 ץלַא ןעמ ןָאק ,יבר; :טגערֿפעג םיא טָאה םידימלּת יד ןוֿפ רענייא ןוא ."ןעשעג
 רעַײא ןעוו ,ָאיא :טרעֿפטנעעגּפָא םיא רע טָאה -- "?הליֿפּת ךרוד ןכיירגרעד
 ןכַאמ ןייר רעצרעה ערעַײא טעװ ריא ןעוו ,ןגעוו למיה םעד ןוֿפ רָאנ זיא הליֿפּת
 טַײז ,טעב ןוא טייטש ריא ןעוו .ןעמעוו ןגעק טָאה ריא סָאװ ,הינּפ רעדעי ןוֿפ
 ,למיה ןיא זיא סָאװ ,רעטָאֿפ רעַײא ידּכ ,םענייא ןגעק סָאװ טָאה ריא ןעוו ,לחומ
 ,"רעלעֿפ ערעַײא ןסעגרַאֿפ ךיוא לָאז

 המשנ ןײמ םערָאװ ,םעלַא ןוֿפ רימ לײצרַאֿפ ? ןעשעג רעטַײװ זיא סָאװ ןוא ---
 ,ןסיוו וצ טשרוד

 ןֿפױא ןדִיי עשיכירג עּפורג ַא טימ הרדג ןוֿפ סוּפיליּפ ןעמוקעגנָא זיא סע ---
 | - ,םיתזה-רה

 ? סוּפיליֿפ ? וטסגָאז רעוו ---
 בָאה ךיא .ןעוועג רייגמ ךיז טָאה רעכלעוו ,יתמר ףסוי ןוֿפ ךירג רעד ,ָאי --

 ןַײז ןדִי עשיכירג רָאּפ ַא ןוֿפ טײלגַאב ,גרַאב ןֿפיױא ןעמוקֿפױרַא ןעזעג םיא
 ַא יװ ,טַײז ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ,דימת יװ ,דרע רעד וצ ףיט ןגיובעג ּפָאק
 ריא ןיא םי ןקידעילַאוװכ ַא ןוֿפ ןָא טמוק ףיש ענעֿפָארטעג-םערוטש ,ענעכַארבעצ
 ןבָאה עכלעוו ,טַײל יד וצ טבעלַאב טדערעג ,דימּת יוװ ,טָאה רע ןוא ,ןַײרַא טרָאּפ
 רעד ואוו ,רג רעד סייוו ןענַאװ ןוֿפ ,טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא ,טײלגַאב םיא
 בָאה ךיא רָאנ .דוס סיורג ןיא ןטלַאהעג ךָאד טרעוו ךַאז יד .ףיוא ךיז טלַאה יבר
 -לּת יד ןוֿפ םענייא טימ טעדוסעג ךיז ןעמוקנָא רעייז יב ןבָאה ייז זַא ,טקרעמַאב
 "יוו ,רע .ןושל רעייז טנעקעג טָאה רעכלעוו ,הדצ-תיב ןוֿפ סוּפיליֿפ טימ ,םידימ
 .יערדנַא ,ןועמש ןוֿפ רעדורב םעד ןֿפורעגוצ טָאה ,רעד

 טָאה יבר רעד ואוו ,ןועמש ןוֿפ זיוה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא זיא יערדנַא ןוא; ---
 ןזָאלב ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,טניוו ןטלַאק ןוֿפ ךיז ןצישַאב וצ ןטלַאהעגֿפױא ךיז

 ןרעוו לקנוט ןוא ןענעקלָאװרַאֿפ ךיז ןעמונעג ןבָאה ןעלמיה יד םערָאװ ,גרַאב ןֿפױא
 ךָאנ .גָאטַײב הדובע רעד ןוֿפ ןעוועג דימ זיא יבר רעד ןוא .ןרָאװעג ליק זיא סע ןֹוא
 ןוֿפ לעווש רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגסיױורַא יבר רעד זיא לַײוו ַא

 רג רעד ןוא .ןכירג יד םיא וצ טריֿפעגוצ טָאה הדצ:תיב ןוֿפ סוּפיליֿפ ןוא .זיוזה
 ךָאנ ,דרע רעד וצ טלטייקעג ןעוועג זיא סָאװ ,ּפָאק ןַײז טָאה םהרֿבַא-ןב םהרֿבַא
 סיֿפ סניבר םַײב ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ױזַא ,םיא רַאֿפ ןגיובעג רעֿפיט ןוא רעֿפיט
 ערעייז ,ןכיױג יד -- םיא רעטניה ןוא .םערָאװ רעקינעטרעטנוא ,רעגיילק א יו
 וצ טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא .ןיבר ןרַאֿפ ןגיובעגנָא ךיוא ּפעק
 -רעהרַאֿפ לָאז םדא-ןב רעד ,ןעמוקעג זיא העש יד; :זמר ךרדב רעטרעוו יד ייז
 טלַאֿפ ץייוו ןוֿפ ןעמָאז רעד ןעוו : ךַײא ךיא גָאז רָאװרַאֿפ ,רָאװרַאֿפ .ןרעוו טכעל
 ,טברַאטש רע ןעוו רעבָא .ןײלַא רע טבַײלב ױזַא ,טברַאטש ןוא דרע רעד ןיא טשינ

 רעבָא .ןרילרַאֿפ סע טעוװ ,ןבעל ןַײז טביל סָאװ ,רעד .טכורֿפ ליֿפ רע טגָארט יױזַא
 ןקיבײא םוצ ןטלַאהױעד סע טעװ רעד ,טלעוװו רעד ןיא ןבעל ןַײז טסָאה סע רעוו
 ,ןיב ךיא ואוו ןוא .ןגלָאֿפכָאנ רימ רע לָאז ,ןעניד רימ ליוו רענייא ןעוו .ןבעל
 טעװ םעד ,ןעניד רימ טעװ סע רעוו ןוא ,ןַײז ךיוא רענידַאב ןַײמ טעוװ ןטרָאד
 ."ןרע למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײמ
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 ןיא דניצַא -- :טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ,ליַײוו א ןגיוושעג טָאה רע ןוא;

 העש רעד טָא ןוֿפ רימ ףלעה ,רעטָאֿפ ? ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ןוא ,טבירטַאב לעז ןַײמ

 ךעלױעהרַאֿפ ,רעטָאֿפ .ןעמוקעג העש רעד וצ ןגעװטסעדנוֿפ ןיב ךיא רעבָא ,סױרַא
 -וד ַא טרעהרעד ךיז טָאה ,טדערענסיױרַא סָאד טָאה רע יו ןוא --- ! ןעמָאנ ןַײד

 ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא ,ןטלָאּפשעג ךיז טָאה למיח רעד ןוא ,ןצילב ַא ןוא ןרענ

 ןיא ןסירעג טָאה ץילב רעד סָאװ ,טלַאּפש םעד ןוֿפ ,ןצילב ןייק ןוא ןרענוד ןייק

 ."םיא וצ ןגױלֿפעג זיא ןוא טרעדינעגּפָארַא ךאלמ רעקידרעַײֿפ ַא טָאה ,למיה

 ןיא ןבָאה רימ ךיֹוא .ןֿפורעגסיױא ךיא כָאה -- ,סוֿפור ,םולח-לעב ַא טסיב וד --

 וא ,טֿפָאהעג טָאה םילשורי ץנַאג ןצילב ןעזעג ןוא ןרענוד טרעהעג םילשורי

 ןעגנולמַאז-רעסַאװ עקידייל-בלַאה יד ןליֿפנָא ןוא ןרעדינּפָארַא טעװ שוקלמ רעד

 טָאהװ סע רָאנ ,טײרֿפעג ןיוש ךיז ןבָאה רימ .רעכעד יד ףיוא ןוא ןפייה יד ןיא

 ,ןעמוקעג טשינ זיא ןגער ןייק ןוא ,טצילבעג ןוא טרענודעג

 ךיז טָאה למיה רעד :עקיגַײזס ַײב ןטלַאהעג ךיז טָאה סוֿפור רֿבח ןַײמ רעבָא
 ליֿפ טשינ םיא טימ ךיז בָאה ךיא ,טרעדינעגּפָארַא טָאה ךאלמ ַא ןוא ןטלָאּטשעג

 א ןיא םורָא ןעייג סָאװ ,טַײל יו געט יד ןיא ןעוועג ןענַײז עלַא רימ .טרַאּפשעג

 ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא .סעיזיוו ןעזעג ןבָאה עלַא רימ ,טלעװו רעקידלמירד

 ןגָאלשעג ןבָאה ייז ,גנוטרַאװרעד ןוא גנונעֿפָאה ןוֿפ טֿפַאז טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא

 .געט יד ןיא רעדיילק ערעזדנוא רעטנוא ןעלגילֿפ ןגָארטעג ןבָאה עלַא רימ ,ךיוח

 ,ךיא ןוא רֿבה ןײמ ,רימ ןבָאה גנילירֿפ ןוא חסּפ-רָאֿפ ןוֿפ טכענ ענעי ןיא

 ןייש טנַײשעג טָאה הנֿבל יד .ןורדק לחנ ןוֿפ ךעלסעג יד רעביא טזַײרּפשעגמורַא

 -טנֿפױא ןענַײז ןֿפײה ןוא רעזַײה עלַא ןוֿפ ,םוטעמוא ןוֿפ ןוא .טכיל ןלוֿפ ךיא ןיא

 ןוֿפ רעטכעלעג ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ןוֿפ גנַאזעג ,סעמיטש עכעלײרֿפ ןעגנַאג

 טָאה רענייק ,דײרֿפ טימ טליֿפעגרעביא ןעוועג עלַא ןענַײז רעצרעה יד .רעדניק

 טָא-טָא זַא ,טרַאװרעד ןבָאװ עלַא סָאװרַאֿפ ,ןבעגּפָא טנָאקעג טשינ ןובשח ןייק ךיז

 .ןעשעג סקיטכיוװ ןוא סיורג סעּפע טעוו

 "אב יד רעביא טנַאה-ןיא-טנַאה ,ךיא ןוא סוֿפור רֿבח ןַײמ ,יֹוזַא ןעייג רימ יו ןוא

 ןלַאֿפ ,ןורדק לחנ ןוֿפ ךעלסעג ענעסָאגעגרעביא ,עטליֿפעגנָא ,עקידװעליּפש ,עטבעל

 -שייז עלַא ןבָאה ייז .רעסיגנזײא ןוא ןדימש-רעפוק יד ןוֿפ לסעג םעד ןיא ןַײרַא רימ

 ןרעַײֿפ יוװ ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,ןרעלעק עטבלעוועג-לייה ןיא ןסעכמַא-דימש ער

 -עג א טרעהעג ןבָאה רימ ןוא ,ןשָאלרַאֿפ ןרעוו ןוא ןַאֿפ-ןליוק רעד ןוֿפ ףיוא ןעמַא;ֿפ

 "נואוועג ךיז ןבָאה רימ ןוא .ןוילא רעכיא רעמַאה ןוֿפ יײרעּפמילקעג ַא ןוא ײרעּפַאלק
 .םילשורי ןיא ןדימש-ןולא יד ףיוא גיוא קידעכַאװ ַא ןטלַאהעג טָאה םודא .טרעד
 ,טקוקעגכַאג ןבָאה ,ייז וצ ןלַאֿפעגנַײרַא טֿפָא ןענַײז לודג-ןהּכ ןוֿפ רענידַאב יד ךיוא

 -ףוטש שרעדנַא ןוא ןענַאֿפטַארב ןוא סנקעב סיוא ןדימש ייז ביוא ,ןעוט ייז סָאװ
 -טָאטש יד ,סרעדנַא סעּפע טשינ יצ ,ןַײז טלָאזעג טָאה הכָאלמ רעייז סָאװ ,םילּכ

 םעד ןיא ,ָאד ןטלַאהעג ייז ,טָאטש ןוֿפ טייקנייר רעד בילוצ ,ןבָאה רעעזֿפוא

 עניירמוא ערעדנַא ןוא רעבעוו יד ,רעברַאֿפ יד ,סרעקלַאװ יד ואוו ,ןורדק לחנ

 ןוא טרעהעג טשינ רימ ןבָאה רעלרֿפ לָאמ ןייק ךָאנ .ןענוֿפעג ךיז ןבָאה תוכאלמ
 -ןילא יד ןשיווצ טייקיטעט עטכעלַאב ַאזַא ,גנוגעװַאב עסיורג ַאזַא ןעזעג טשינ
 רימ ןוא דימש-ןזייא ןטייווצ א וצ ןוא םענייא וצ טקוקעגנַײרַא ןבָאה רימ .ןדימש
 טקיטֿפעשַאב ,טַײל ערעדנַא ץנַאג רָאג ,רעמינּפ ערעדנַא ץנַאג רָאג ןעזרעד ןבָאה
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 קירטש יד הרוֿבג טימ טגעװַאב ןבָאה טנעה עקיטֿפערק .ןעַיײרעדימשזזַײא יד ןיא

 ,עטלַארּפעגֿפױא ןטכױלַאב ןבָאה ןרעַײֿפ עטמַאלֿפעגֿפױא יד ןוא ,קעזיזָאלב יד ןוֿפ

 .ןגיוא עקידרעַײֿפ ,רעמינּפ עטעדרָאבַאב ,עקידנרַאטשיץרַאװש ,ןטסירב עטרָאהַאב

 ַא ןדרעווש ןרעַײֿפ יד ןיא טּפַאלקעגסיױא סרעמַאה טימ ןבָאה טנעה עקיטכעמ

 רעדעי ףוחצנ ןוא המקנ ןוֿפ יירשעג ַא ּפַאלק רעדעי -- ,סרעמַאה ןוֿפ ןּפַאלק

 יד ןערַאּפ סע ,לָאטש רעד טרעּפמילק סע .העושי ןוא הלואג ךָאנ יירשעג ַא ּפַאלק

 ןוװאורּפ ןוא ןגיױב רעגניֿפ עטינעג ,עקידמיניֿבמ .ןרעסַאװ-רעַײֿפ עטליקעגּפָא

 ןרעװ ןדרעװש ,ןעמוק טַײל .רערעדנַא רעד וצ טלַאֿפ דרעוװש ןייא .ןעגנילק יד

 ? ןַײז סָאד ןָאק סָאװ .ןדניװשרַאֿפ טַײל .טלייטעגסיוא

 ,ןַײרַא דימשדןזַײא םוצ ךיז ןכַײלש טַײל ייווצ ? ןגיוא ערעזדנוא ןעעז סָאװ רעבָא

 ,רעקירעדינ ַא ,רערעטלע ןַא -- רענייא .ןעלטנַאמ-קַאז ערעייז ןיא טליהעגנַײא

 ,רעדילג ןוא בַײל עטּפינקרַאֿפ-לצרָאװ ןיא ,ןטָאנקעג טרַאה-קידלּפמערק רעבָא

 ,רעכיוה ַא -- רעטייווצ רעד ; ריֿפַא ןעמערב עטכידעג ןוֿפ ןקוק סָאװ ,ןגיוא טימ

 יד וצ ןֿפײרג ייז ךיוא .רעדילג ענעלָאטש ,עקיטכעמ טימ ,רעקיצײלּפ-טיירב ַא

 רעטניה ןדרעווש יד ןקעטשרַאֿפ ,טלעג רעייז ןֿפרַאװ ,ןעגנילק יד ןוואורּפ ,ןדרעוװש

 .ןדניװשרַאֿפ ןוא רעדיילק יד

 ענַײז ןוֿפ ייווצ ? טשינ ייז טסנעקרעד 1 ןענעז ייז רעוו ,ןעזעג טשינ וטסָאה --

 ! םידימלּת
 ןוֿפ ןטָאש ןיא ןדניװשרַאֿפ ןוא ייז ןעייג טרָאד ,עז .ןנחוי ןוא ןועמש ,ָאי --

 .טכַאנ
 .רֿבח ןַײמ ,סוֿפור טגָאז --- ? ייז ךיוא --

 ןבָאה רימ ןוא .טקוקעגנָא ךימ טָאה רֿבח ןַײמ ןוא ,רֿבח ןַײמ טקוקעגנָא בָאה ךיא

 "נוא טימ טשינ רעבָא ,רעצרעה ערעזדנוא טימ ןרעדִנַא םִַַײב סנייא טגערֿפעג ךיז

 רעטימעג עטקיאורמואַאב טימ ןוא -- *7 ןטַײדַאב ץלַא סָאד לָאז סָאװ; : ןּפיל ערעזד

 טימ טכַאנ יד טכַארברַאֿפ ןבָאה ןוא ןרעטלע ערעזדנוא וצ ןעמוקעגקירוצ רימ ןענַײז

 ,ייז
 ןעמונעג .ןרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ טדײשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה ןעניגַאב סנגרָאמוצ

 לגירק סָאד ,חסּפ ןברק ןרַאֿפ עלעמעל סָאד -- ,ןיבר רעזדנוא רַאֿפ תונּתמ יד

 ןוא -- ,טכַארבעג ןבָאה ןרעטלע ענַײמ סָאװ .ןצריוועג טכיוועג סָאד ןוא לייא

 ןענַײז רימ ןעוו .ןיבר רעזדנוא וצ ןעגנַאגעגקירוצ ןענַײז ךיא ןוא סוֿפור רֿבח ןַײמ

 "רַאֿפ רימ ןענַײז ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ ךעלסעג יד ןיא ןעמוקעגנָא

 ןבָאה סָאװ ,טייקטסנרע ןַא ןוא טייקליטש ַא טרָאד ןֿפערטוצנָא ןרָאװעג טרעדנואוו

 ןוֿפ דײרֿפ יד ןדנואושרַאֿפ זיא סע .טניוו רעטלַאק ַא יװ ןזָאלבעג םוטעמוא ןוֿפ

 טרעהעג רעירֿפ טנװָא םעד טשרע ןבָאה רימ סָאװ ,ֿבוט-םוי ןקידנעמוקנָא םעד

 ןעלקניוו עלַא ןיא רימ ןבָאה ,םעד טָאטשנָא .ןסַאג יד ןוֿפ ןכליהּפָא קיטכיל ױזַא

 טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז רענעמ יד .שינרעטיב ןוא רעיורט ףיוא ןֿפָארטעגנָא

 ןלעװש יד ףיוא ןוא ןעלקניוו יד ןיא .ןטסױֿפ עטלַײבעג טימ ,ןּפיל עטרינשרַאֿפ

 -עגנָא ךיוא ןבָאה רימ .ןענייוו רעבַײװ-גָאלק טרעהעג רימ ןבָאה רעזַײה יד ןוֿפ

 "עגכָאנ ךיז ןבָאה רימ .תויוול יד ןטײלגַאב סָאװ ,ךעלֿפַײֿפ ףיוא רעליּפש ןֿפָארט

 זיא טכַאנ רעד ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז רימ ןוא .הביס יד זיא סָאװ ,טגערֿפ

 יד ןעוועג ןענַײז סע רעוו ,ןענַאטשרַאֿפ רימ ןבָאה טציא .ןעשעג סכעלקערש סעּפע
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 ןֿפרַאש רעדימשיןזַײא יד יַײב ןֿפָארטעג טנוװָא ןיא ןטכעג ןבָאה רימ עכלעוו ,טַײל

 רעכלעוו ,ןרַאש עטרעטיברַאֿפ יד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ,אבא-רב .ןדרעוװש ערעייז
 -רעטנוא םעד ןוֿפ עמערָא יד וצ סטוג רעייז ןלייטעצ ןוא עכַײר יד ןביורַאב טגעלֿפ
 ןענַײז עכלעוו ,ןטנעמעלע ענעי ןוֿפ גנונעֿפָאה יד ןעוועג זיא ,טָאטש לייט ןטש

 םעד חישמ ףיוא קידלודעג ןטרַאװ וצ ןוא לרוג רעייז ןגָארט וצ ןרָאװעג דימ
 ןוֿפ ןטכיש עקירעדינ יד ןשיווצ טָאה רע .טנרעלעג ןבָאה םינבר יד יו ,רעזיילסיוא
 רע זַא ,סיוא ךיז טעז סע .רעגנעהנָא ליֿפ טַאהעג םילשורי ןיא סהכאלמ-לעב יד
 -ןהֹּכ ןוֿפ טַײל יד זַא ,ןעזעג .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז טָאה
 ,שדקמה-תיב ןוֿפ ףיוה םעד ןיא ןעמענוצטסעֿפ ןיבר םעד טגַָאװעג טשינ ןבָאה לודג
 ענַײז טנֿפָאװַאב טָאה רע .ןעמוקעג זיא טַײצ ןַײז ךיוא זַא ,טנכערעג רע טָאה
 -למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ אקדנוּפ רעד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא טלמַאזעג ייז ןוא ןרַאש

 ןענַײז ,אקדנוּפ רעד ןיא טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ייז תעשב ,טכַאנַײב רָאנ .רעבַײרט
 יד ,ןלַאֿפעג ןענַײז ייז ןוֿפ ליֿפ .תולייח עשימיור יד ןוֿפ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ייז

 םיללח ליֿפ לַײװ ,ןיירמוא רַאֿפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןענַײז אקדנוּפ רעד םורַא ןסַאג
 ןרָאװעג טזָאלעגרעביא ןענַײז סָאװ ,עטעדנואוורַאֿפ ליֿפ .םורַא טרָאד ךיז ןרעגלַאװ
 תוכלמ ןוֿפ זיא ןיילַא אבא-רב .ןרָאװעג טלמַאזעג ןֿפײה יד ןיא ןענַײז ,ןסָאג יד ןיא

 .רעקידעבעל ַא ,ןעגנַאֿפעג ןרָאװעג ןעמונעג
 וצ טכיירגרעד טָאה טָאטש רעטלַא רעד ןוֿפ טַײל יד ןוֿפ טײקטרעטיברַאֿפ יד

 ןֿפױא ,ןעגנַאגעגכרודַא ןענַײז רימ ואוו ,ןסַאג עלַא ףיוא .הגרדמ רעטסכעה רעד
 ךיז ןעלמַאז טַײל יו ןעזעג רימ ןבָאה ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ שרדמ-תיב םוצ געוו

 ַא ןיא ןסקַאװעגסיױא טכַאנ רעד ךרוד זיא אבאזרב .ןאבא-רב ןגעוו ןדייר ןוא
 ןַײז ןגעוו ,טייקסטוג ןַײז ןגעוו ,תורוֿבג ענַײז ןגעו םיׂשעמ ליֿפ ,דלעה-סקלָאֿפ
 -יטומ טימ טגעלֿפ רע יוװ : קלָאֿפ ןשיווצ ןרָאװעג טלײצרַאֿפ ןענַײז טנַאה רעטיירב
 טגעלֿפ רע יװ ;לודג-ןהּכ ןוֿפ םירטוש עטסַאהרַאֿפ יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז טייק
 יד ,םילּכ יד ,הדועס עטײרגעגנָא יד ןעמענוצ ,עכַײר יד ןוֿפ רעזַײה יד ןלַאֿפַאב
 רעדָא ,תונמלַא עמערָא יד וצ ,איֿבנה והילא ןַא יװ ,ןגָארטקעװַא ןוא ,תורצוא

 ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא דימּת יו .עקנַארק עטזָאלרַאֿפ ןלייה וצ ןלייא ערעַײט ןעגנערב

 "רעביא קרַאטש ןרָאװעג טַײלעמערָא יד רַאֿפ עביל ןַײז ןוא טומ ןַײז ,הרוֿבג ןַײז זיא
 ןעוו ןוא ,דלעה-סקלָאֿפ ַא ןיא ןסקַאװעגסיױא זיא רעביור רעקיטכענ רעד .ןבירטעג
 -סױרַא םיא טָאה סָאװ ,טנַאה רענעגייא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג ןטַאררַאֿפ טשינ טלָאװ רע
 םיא ןעמ טלָאװ ,טלמַאזעג ןענַײז ןרַאש ענַײז ואוו ,ןזיוועגנָא ,תוכלמ םוצ ןבעגעג
 רע יו ,טײקטגַאװעג ןַײז טנָאמרעד ךיז טָאה ןעמ .ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ לָאמנייק
 ןיא ןליֿפַא ,ןסַאג יד ףיוא ןזַײװַאב ךיז ,טיוה רעלעה רעד ןוֿפ ,גנילצולּפ טגעלֿפ

 -נָא טָאה ןעמ .ןנח ןוֿפ זיוה םעד ,ילע-ינב יד ןגעק ןדייר ןוא ,ףיוה-שדקמ-תיב
 תואמזוג עשיטסַאטנַאֿפ ןיא ןבַײרטרעביא ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא דימּת יו ,ןביוהעג
 ןסַײרוצנַײרַא ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רענעלּפ יד ,ןרַאש ענַײז ןוֿפ טײקרַאטש יד
 יד ןלַאֿפוצרעביא ןוא טלמַאזרַאֿפ זיא קלָאֿפ סָאד תעשב ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ךיז
 .ןכַאװ

 -ֿפױא םעד ןֿפורסױרַא טלָאװעג רע טָאה ףיוה-שדקמיתיב ןיא טשינ ,ןייג =
 טלָאװעג טשינ רע טָאה םעד בילוצ .ןעוועג דִיי רעמורֿפ ַא זיא אבא-רב .דנַאטש
 "תיב םעד ןכַאמ וצ ןיירמוא טשינ ידּכ ,ףיוה ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןֿפורסױרַא
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 -ַארוקָארּפ סָאד ןבילקעג ךיז טָאה רע .חסּפ-ןברק ןרַאֿפ םיללח טימ ףיוה-שדקמ

 עקינייא ןבָאה -- ,ןעמענ וצ ןעגנַאֿפעג ןיילַא ןסוטַאליּפ ןוא ןלַאֿפַאב וצ םוירָאט

 .םיא ןגעוו טלײצרַאֿפ טַײל עמורֿפ

 ןענַײז יז תעשב ,רעטַאעט סָאד רָאנ ,םוירָאטַארוקָארּפ סָאד טשינ ,ןיינ --

 ענַײז טימ ןעלגנירמורַא טלָאװעג רע טָאה ,ןליּפש ערעייז ַײב טלמַאזרַאֿפ טרָאד

 ןֿפרַאװרַאֿפ ןייא טימ ןוא ,גנַאֿפעג סיורג ַא רעביא ץענ ןַײז ןטײרּפשרַאֿפ ןוא ןרַאש

 -רַאֿפ יז ,ןגח-ינב יד יא ,ןסודרוה יא ,רעמיור םעד ,םודא יא ןשיֿפסיֹורַא ץענ ןלַײז

 -- ,תונּכשמ רַאֿפ טרָאד ייז ןטלַאה ןוא הדוהי-רבדמ םעד ןוֿפ ןלייה ןיא ןסילש

 ,טריזַאטנַאֿפ ןרָאיזַאטנַאֿפ ערעדנַא ןבָאה

 רעוו ,ןבעגעגסױרַא םיא טָאה סָאװ ,טנַאה עשירשטעררַאֿפ יד טשינ ןעוו ---

 ? ןירוח-ינב ןרָאװעג חסּפ םעד רימ ןטלָאװ רשֿפא ,סייוו

 ? רוסמ רעד ןַײז סע ןָאק רעוו

 רַאֿפ ,ןסַאג יד ףיוא ןרָאװעג טריֿפעג ןענַײז ןכערּפשעג עכעלנע ןוא עכלעזַא

 רעטלַא רעד רעביא סהכאלמ-לעב יד ןוֿפ ןלעטשקרעוועג יד רַאֿפ ,סרעדנעטש יז

 ןעלטימ עמערטסקע ןעמונעגנָא ןבָאה לודג-ןהּכ רעד ןוא רָאטַארוקָארּפ רעד .טָאטש

 טציא ןעמ טָאה ,ןעלקניוו עלַא ןיא ,םוטעמוא ,דנַאטשֿפױא -ןַא ןוֿפ ןטיהוצסיוא

 רָאנ ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא רָאנ טשינ .ןרענַאיגעל ןוֿפ ןכַאװ עטקרַאטשרַאֿפ ןעזעג

 ,ךעלסעג עלָאמש יד ןוֿפ גנעגכרוד עלַא ַײב ,רעצעלּפ עלַא ףיוא ,ןסַאג יד ףיוא ךיוא

 טגֿפָאװַאב ,רעיריס .רענולקשַא ןענַאטשעג ןענַײז ןקירב יד יב ןוא ןרעיוט יד לײב

 עשינַאמרעג יד ךיוא .טנעה ערעייז ןיא ןדּרעװש עצרוק יד טימ ,סרעצנַאּפ טימ

 ןוא אינָאטנַא רעד ףיוא ןלעטש ערעייז ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא ןענַײז רעטַײר

 ךיז ןבָאה קרעמ יד ףיוא ,ןסַאג יד רעביא ןוא ,ןַײרַא טָאטש ןיא ןרָאװעג טכַארבעג

 ,רעריֿפנָא ערעייז טימ לודג'ןחּכ ןוֿפ רעעזֿפױא עטקרַאטשעגיטלּפָאט טיירדעג

 ןבָאה ייז יו ןוא .תולייח עשירענָאיגעל טימ טקרַאטשעג ,רעטיהיגנונעדרָא יד

 רעטיר-קישטנַאק ערעייז טימ ןלַאֿפַאב ייז ןענַײז ,ןשטנעמ לדער ַא ,למעזעג ַא ןעזעג

 ,ןֿפייה יד רעביא ןֿפָאלעצ ךיז זיא םלוע רעד .ּפעק יד רעביא ןסימשעג ןבָאה ןוא

 תונּתמ יד טימ ,ךיא ןוא סוֿפור ,רימ ךיוא .ןטַײז ריֿפ עלַא ףיוא ,ןעלקניוו יד ןיא

 לָאמ ןייא טשינ טזומעג ,ןיבר רעזדנוא וצ געוו ןֿפױא ,ןבָאה ,טנעה ערעזדנוא ןיא

 .טעװענַאשעג טשיג םענייק ןבָאה עכלעוו ,רעעזֿפױא יד ןוֿפ ץימש יד רַאֿפ ןענירטנַא

 רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ,ןֿפײה ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ערעדנַא יד טימ ןענַײז רימ

 רעעזֿפױא יד ןוֿפ םערוטש רעד זיב ,סהכאלמ-לעב יד ןֹוא ןעטָאױק יד ןוֿפ ןשיט יד

 "גוא ןוֿפ שרדמ-תיב םעד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא רימ ןענַײז םעטָא ןָא ןוא ,:לברַאֿפ זיא

 .ןיבר רעזד

 טכירעגּפָא טָאה רע ,ןיליֿפּת ןוא תילט ןיא ןיבר רעזדנוא ןֿפָארטעג ןבָאה רימ

 טָאה רענַײז ץכערק רעדעי זַא ,הליֿפּת תעשב טצכעױקעג טָאה רע ןוא עמש ןַײז

 עג טָאה רע זַא .תומשנ ערעזדנוא טקיטיײװעגכרודַא ןוא ףוג רעזדנוא ןכָארבעצ

 :ןדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ,הליֿפּת יד טקידנע

 רימ זַא ןבעג ,םיא וצ טרעהעג טלעוװ יד סָאװ ,רעד לָאז יאוולה ,יאוולה ---

 רעבַײל ערעזדנוא ןוֿפ טשינ .הלואג לש ֿבוט-םוי ַא ,ֿבוט-םוי ןקיאוד ַא ןבָאה ןלָאז

 !תומשנ ערעזדנוא ןוֿפ זיילסיוא ןַא רָאנ ,תודּפ ַא

 ,טכַאנ יד ןעשעג זיא סע סָאװ ,טרעהעג טַאהעג ןיוש טָאה יבר רעד ךיוא םערָאװ |
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 ךָאנ ןבָאה רימ .ךָאװ רעד ןיא גָאט רעטרעֿפ רעד ןעוועג זיא גָאט רעד ןוא

 "וצ ןסעזעג ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .ֿבוט-םוי םוצ געט ייווצ טַאהעג

 טָאה ןוא תונבר ןוֿפ לוטש ןַײז ףיו -- יבר רעד ןוא ןיבר רעזדנוא ןוֿפ סנטוֿפ
 סָאװ ,ןיד-גתיב ןוֿפ זילש ַא ןעמוקעגנַײרַא זיא ,אמויד ינינעמ זדנוא טימ טגרעלעג
 טָאה ןוא ,םייבר ןוא םירֿפוט יד ןוֿפ ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןסעזעג ןעוועג זיא
 םיא ןֿפױַאדַאב ייז םערָאװ ,ןיד-תיב ןרַאֿפ ןעמוק לָאז יבר ןַײמ זַא ,טרעדָאפעגֿפױא
 "נָא טָאה רע .טרעגעצעג טשינ טָאה יבר ןַײמ .ךַאז רעקיטיונ ַא רעייז רַאֿפ ןבָאה
 טלינאעג רע טָאה ,ענַײז םידימלּת ייווצ ןוֿפ טײלגַאב ,ןוא דוֿבּכ ןוֿפ שובלמ ןַײז ןוטעג

 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןוא

 רעד זַא .ןרָאװעג רָאװעג רימ ןענַײז ,ןיד-תיב ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ןעוו
 ףיוא טקוקעג טשינ ,ףיוה-שדקמ"-תיב ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא תרצנ ןוֿפ איבנ
 יז סָאװ טקוקעג טשינ ; ןאבא-רב טימ ןעמוקעגרָאֿפ טכַאגַײב זיא סע טָאװ ,םעד
 ןרָאװעג טלּפָאטרַאֿפ ןוא טקרַאטשרַאֿפ ןענַײז ףיוה-שדקמיתיב ןיא ןכַאװ עשימיור
 ךיז טייג ןענַײז ייז זַא ,ןָא ןעמ טעז רעריֿפנָא ערעייז ןוֿפ ןגיֹוא יד ןיא סָאװ ןוא
 ;טייהנגעלשג ַא סיוא רָאנ ןטרַאװ ןוא ןדִיי יד ףיוא קילבנגיוא ןדעי ןֿפרַאװ וצ
 ןוֿפ רעעזֿפױא יד סָאװ ןוא ןעשעג ןטכענ זיא סע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 ,סיוא רָאנ ןטרַאװ ןוא טעקישטנַאק ענרעַײלב ערעייז םימ םורַא ןעייג לודגדןהּכ
 ןיא ןעמוקעגנַײדַא תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד זיא -- ,ןֿפורסױרַא ךיז רע לָאז סע זַא
 שדקמח-תיב ןוֿפ רצוא ןרַאֿפ טציז וע ןוא ,םידימלּת ענַײז טימ ףיוה-שדקמ-תיב
 יד ןוא םירֿפוס יד ןבָאה .ייז טימ טגרעל רע ןוא םיא םורַא זיא קלָאֿפ סָאד ןוא
 טימ ,ןיילַא םיא ןוֿפ ןעניֿפעגוצסיױא םיחילש םיא וצ ןקיש וצ טמיטשַאב עטסטלע
 ןַײז ןיא ןַײז סעּפע ךָאד זומ סע םערָאװ ,ןכַאז עלַא יד טוט רע טכער ַא רַאֿפ סָאװ
 טנעמעװ ןיא ?רע זיא רע .ןוט וצ סָאד תושר םעד ךיז טמענ רע ןעוו ,ץכעוט
 ,טייוו רעוו ,רשֿפא ,ןטיוו ךַאז יד ךָאד ןזומ רימ םערָאװ ?ץלַא סָאד רע טוט ןעמָאנ
 ? ןעוועג םחרמ קלָאֿפ ןַײז ףיוא טָאג ךיז טָאה רשֿפא

 גנונעֿפַאה יד זיא ,טכַאנ רעד ךרוד ןעשעג זיא סע סָאװ םעד ךָאנ ,טציא ןוא
 ַײנ ךיוא רָאנ ,קלָאֿפ טַײב רָאנ טשיג תרצנ ןוֿפ ןיבר ןֿפױא ןרָאװעג רעסערג ךָאנ
 רערעטיזמוא ךיוא ןענַײז ןילַא ייז ,םילודג-םינהּכ יז לײב ןליֿפַא ןוא ,םינבר יד
 ,ךַאז יד ןשרָאֿפוצסױא ןיד-תיב םוצ םיחילש טקישעג ןבָאה ייז ןוא ,ןרָאװעג

 ןוא םירֿפוס יד ןוֿפ עקינייא ,םיחילש ןבילקעגסיוא טָאה ןיד"תיב סָאד ןוא
 ייז טָאה ןעמ סָאװ ,לודג-ןהּכ ןוֿפ םיחילש ךיוא וליֿפַא ןוא ,םינקז יד ןוֿפ עקיגייא
 ד4וושג טשינ לָאז שדקמ"תיב ןוֿפ ףיוה ןיא טציז סָאװ ,םודא ידּכ ,טנעקרעד טשינ
 יןענייא ןללז לָאז רע זַא ,ןבילקעגסיוא ןיבר ןַײמ ךיוא ןבָאה ייז ןוא .ןוֿפרעד ןרעוו
 ןיבר םוצ טגיינעג ליואוו זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ םערָאװ ,םיחילש יד ןוֿפ
 ןענאטשַאב םימכח יד ןענַײז --- ,רעלרֿפ ןוֿפ םיא טימ טנַאקַאב זיא ןוא תרצנ ןוֿפ
 ,תרצג ןוֿפ איֿבנ ןרַאֿפ טיזילש יד טימ ןעמוקטימ לָאז יבר ןַײמ זַא ,סיואכרוד
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 םעד ןענוֿפעג ןבָאה ייז ןוא ,ןיד-תיב-יחילש יד ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז ייז ןוא

 קלָאֿפ ליֿפ ןוא ,רצוא-שדקמ"תיב םעד ןוֿפ ןרעיוט יד רַאֿפ ןציז תרצנ ןוֿפ איֿפנ

 .םיזמר ןוא םילשמ ךרוד טנרעלעג ייז טימ טָאה רע ןוא ,םיא םורַא ןעוועג זיא

 .םיא רַאֿפ ןגיובעג ךיז ןבָאה ןוא ןעמוקעג ןענַײז םימכח יד ןוֿפ םיחילש יד ןוא

 : םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה ייז

 וד סָאװ ,ןכַאז עלַא יד וטסוט טכַאמ ַא רַאֿפ סָאװ טימ : יבר זדנוא ןרעל --

 ןבעגעג ריד טָאה רעװ ןוא ? טסדער וד סָאװ ,רעטרעוו יד טסדער וד ןוא ,טסוט

 ןבַײלבוצרעביא דימ ןענַײז רימ םערָאװ ,טסיב וד רעוו ,זדנוא גָאז ? ףיורעד תושר

 -טכרוֿפ ןענַײז געט יד םערָאװ ,קֿפס ןיא ןרעטַאלֿפ וצ ןוא שינרעטצניֿפ רעד ןיא

 ,עסיורג ןוא ערַאב
 : טגָאזעג ייז וצ טָאה ןוא ייז וצ ןֿפורעגנָא ךיז תרצנ ןוֿפ יבר רעד טָאה

 ךילא ךיא לעװ ױזַא .רימ טרעֿפטנע ןוא ,ןגערֿפ ךַאז ןייא ךיוא ךַײא ליוו ךיא ---

 | | .ךַאז יד וט ךיא חוּכ ןכלעוו טימ ,ןגָאז

 : טגָאזעג םיא וצ ייז ןבָאה
 ,יבר ,גערֿפ ---
 : טגערֿפעג ייז תרצנ ןוֿפ יבר רעד טָאה

 ? םדאיינב ןוֿפ רעדָא ,םימשה ןמ ןעוועג ןנחוי ןוֿפ הליֿבט יד זיא ,רימ טגָאז ---

 ! רימ טרעֿפטנע
 טרעדנואוורַאֿפ ןענַײז ייז ןוא ןרעדנַא םעד רענייא טקוקעגנָא םימכח יד ןבָאה

 םירֿפוס יד ,םימכח יד םערָאװ ,תרצנ ןוֿפ ןיבר ןוֿפ עגַארֿפ רעד רעביא ןרָאװעג

 ןוֿפ הליֿבט יד ביוא ,ךַאז יד טצעזעגטסעֿפ טַאהעג טשינ ןבָאה עטסטלע יד ןוא

 -עגּפָא םיא ןבָאה ייז ןוא 1 םדָא-ינב ןוֿפ רעדָא םימשהיומ ןעוועג זיא ןנחוי

 : טרעֿפטנע
 ןוא איֿבנ ַא ןוא קידצ ַא ןעוועג ןנחוי זיא סיוועג .יבר ,טשינ ןסייוו רימ ---

 ןענָאק רימ רעבָא .םשהישודיק ףיוא ןרָאװעג טיוטעג זיא רע םערָאװ ,שודק ַא

 ןקיטכיוו ַאזַא ןיא םערָאװ ,טשינ רעדָא םימשהיןמ זיא הליֿבט ןַײז ביוא ,ןגָאז טשינ

 יד ןוֿפ טַאר םעד ןיא סולשַאב םעד ןעמעננָא םירֿפוס ןוא םימכח יד ןזומ ןינע

 םעד ןָא ןגָאז וצ סעּפע ךַאז רעד ןגעוו תושר ןייק טשינ ןבָאה ןיילַא רימ .עטסטלע

 .עטסטלע יד ןוֿפ סולשַאב

 : טגָאזעג ןוא טרעֿפטנעעג ייז עושי טָאה
 .ןכַאז יד וט ךיא חוּכ ןכלעוו טימ ,טשינ ךיוא ךַײא גָאז ךיא ---
 -רעוו סניבר םעד רעביא םמוּתשנו להֿבנ ןבילבעג ןענַײז םיחילש יד ןעוו ןוא

 טָאה ןוא ,םורַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קלָאֿפ םוצ טדנעוװעג ךיז עושי טָאה .רעט

 : ןטרָאגנַײװ סאיֿבנה היעשי ןוֿפ לשמ םעד טלײצרַאֿפ יז
 ,טכַאמעג םורַא םַאצ ַא טָאה רע ןוא ,ןטרָאגנַײװ ןַײז טיובעג טָאה ןַאמ ַא

 . וצ ןעגנודרַאֿפ םיא טָאה רע ןוא .םערוט ַא טיובעג טָאה רע ןוא ,רעטלעק ַא ןבָארגעג
 טכענק ןַײז טקישעג רע טָאה טַײצ רעד טימ ןוא .ןרָאֿפעגקעװַא זיא ןוא רענטרעגנַײװ
 ,ןטרָאגנַײװ םעד ןוֿפ טכורֿפ יד ןעמענ ייז ןוֿפ לָאז רע זַא ,רענטרעגנַײװ יד וצ
 םיא ןבָאה ןוא ,ןגָאלשעג םיא ןבָאה ןוא טכענק םעד ןעמונעג ןבָאה טַײל יד רעבָא
 ןבָאה ייז :טכענק ןרעדנַא םוצ ןוטעג ייז ןבָאה ױזַא ןוא .טקישעגקעװַא קידייל
 טמעשרַאֿפ םיא ןוא ןטלָאּפשעצ ּפָאק םעד םיא ןבָאה ,ןֿפרָאװעג רענייטש םיא ףיוא

02 



 טָאה ןַאמ רעד ןוא .טכַארבעגמוא ייז ןבָאה טכענק ןטירד םעד .טקישעגקעװַא
 טצעלוצ םיא ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןטבילעג ןַײז ,ןוז ןקיצנייא-ןייא ןַא טַאהעג ךָאנ

 זיא סָאד; -- :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ןבָאה רענטרעגנַײװ יד ןוא .טקישעג
 ןבָאה ייז ."ןַײז ערעזדנוא טעװ השורי יד ןוא ,ןעגנערבמוא םיא רימָאל .שרוי רעד
 ןטרָאגנַײװ םעד סיוא םיא ןבָאה ןוא טכַארבעגמוא םיא ןבָאה ןוא ןעמונעג םיא
 טעװ רע ?ןוט ןטרָאגנַײװ םעד ןוֿפ רַאה רעד טעװ סָאװ ,םורעד .ןֿפרָאװעגסױרַא
 וצ ןטרָאגנַײװ םעד טעװ ןוא ןעגנערבמוא רענטרעגנַײװ יד טעװ ןוא ןעמוק
 טייטש סע ואוו ,טֿפירש יד טביולגעג טשינ טָאה ריא טערָאװ .ןבעגרעביא ערעדנַא
 רעיוב יד סָאװ ,ןייטש רעד -- ,"הנּפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא? : ןבירשעג
 רַאה םעד ןוֿפ ןעשעג זיא סָאד ,ןייטשקע םוצ ןרָאװעג זיא רעד ,ןֿפרָאװרַאֿפ ןבָאה
 .ןגיוא ערעזדנוא ןיא ךעלרעדנואוו זיא סע ןוא ,טָאג

 טרעהעג ןבָאה ,ןיד-תיב-יחילש יד ,םינהּכ יד ןוא םינקז יד ןוא םירֿפוס יד ןוא
 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ערעייז ןגיוא יד ,ןקָארשעצ ןרָאװעג ךיילג ייז ןענַײז ,דייר יד
 ערעייז ןוא ןרָאװעג טנטָאשרַאֿפ ןענַײז רעמינּפ ערעייז ,ןעמערב ערעייז רעטנוא
 .טײקכעלדנעטשרַאֿפמוא רַאֿפ טרעטיצעג ןבָאה רעצרעה

 ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ,ןעוועג טרָאד זיא סָאװ ,םיחילש יד ןוֿפ רעטצלע רעד ןוא
 : תרצנ ןוֿפ ןיבר םוצ

 ליוו רענייק .ןייטש םעד ןֿפרַאװרַאֿפ וצ טנעה ערעזדנוא ןוֿפ סע זיא הלילח --
 ,טקישעג ךיד טָאה רעוו ,טסיב וד רעוו ,זדנוא גָאז .ןוט טשינ סטכעלש ןייק ריד
 ןוֿפ הּכוס יד םיא ףיוא ןעיוב ןלעוװ רימ ןוא ןייטש םעד ןעמענ ןלעװ רימ ןוא
 טָאה זדנוא ןוֿפ רעוו ,יבר ,זדנוא גָאז .ןרָאװעג טגָאזעגוצ זדנוא זיא סָאװ ,םולש
 םעד ןֿפרַאװרַאֿפ טלָאװעג טָאה זדנוא ןוֿפ רעוו ,ןוט סטכעלש לָאמַא טלָאװעג ריד
 זיא סָאװ ,ןטסכעה םעד רַאֿפ ןענעקרענָא ךיד ןלָאז רימ זַא ,טסליוו וד 1 ןייטש
 ןייק טשינ זדנוא טסיג וד ןוא ,ןהשמ ןוֿפ רעמ ,ןַײרַא סדרּפ ןיא ןרָאװעג טקישעג
 ןדנובעג ןענַײז רימ זַא ,רימ יוװ ליואוו טסייוו וד .טקישעג טסיב וד זַא ,ןכייצ
 ,הרוּת רעד ןיא ףיורעד זַײװנָא ןרָאלק ַא ןבָאה רימ ןוא םיטּפשמ ןוא םיקוח טימ
 ,הזוח ַא רעדָא איֿבנ ַא זדנוא וצ ךיז טזַײװַאב סע ןעוו ,ןריֿפ ךיז ןלָאז רימ ױזַא יו
 ןיא קוח ןייא ןֿפרַאװרַאֿפ טשינ ןענָאק רימ זַא ,וטסייװ ,לארׂשי ןיא יבר ַא יוװ ןוא
 ,הרוּת עצנַאג יד ךַיײלגוצ ןֿפרַאװוצמוא טשינ הרוּת רעד

 ;טגָאזעג ןבָאה ,ןענַאטשעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,םירֿפוט לייט ַא

 טרעהעג ךָאד טָאה ריא .ןַאמ םעד טימ ןוט וצ סָאװ ,רעמ טשינ ןבָאה רימ --
 ,טָאג ןקידעבעל םעד ןעוועג ףדגמו ףרחמ טָאה רע .לשמ ןַײז

 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןומידקנ יבר רעבָא
 ,לשמ ןייק ףיוא טשינ טייג ןעמ --
 לייט ַא רָאנ .םישורּפ ןוא םירֿפוס ערעדנַא יד טמיטשעגוצ ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא

 טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד רעביא סעּכ ןיא תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טזָאלרַאֿפ ןבָאה
 .טכַארבעג טשינ זַײװַאב ןייק טָאה ןוא ,ךיז ףיוא טדערעג

 -עג זיא םורַא קלָאֿפ סָאד ןוא טיא ַײב ןעוועג ךָאנ ןענַײז םימכח יד תעשב
 -עג ןבָאה ייז --- ,ןטלַאה וצ דצ סנעמעוו טימ ,טסואוועג טשינ טָאה ןוא ןענַאטש
 ןוֿפ עקינייא טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה -- ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ ייז ןוא דייר טרעה
 ערעייז ףיוא ןטינש יד ךָאנ ןענעקרעד טנָאקעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,טיײל-סאבא-רב
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 עקינייא ייז ןשיווצ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ןוא .טכַאלש רעקיטכענ רעד ןוֿפ רעמינֿפ
 ,אּפיטנַא סודרוה ןוֿפ זילרק םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,טַײל וליֿפַא ןוא םישורּפ יד ןוֿפ
 טייקרעטיב יד םערָאװ ,םילשורי ןייק ןאבא-רב טימ ןעגנַאגעגטימ ןענַײז עכלעוו
 סָאװ ,יד ןשיוװצ טסואווַאב ןעוועג זיא סע ןוא ,טקינײארַאֿפ ןעמעלַא טָאה םיור ןגעק
 הירֿבט ןיא ץַאלַאּפ ןַײז ןיא רעוועג ןַײא טלמַאז סודרוה זַא ,דוס ַא ןטלַאה ןענָאק
 ַײב טָאה תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד ןוא .םיור ןגעק ןטערטוצסיױרַא ךיז טננײלק ןוא
 ךיז ייז ןבָאה ,דייר ןוא םיׂשעמ ענַײז טימ ןֿפורעגסױרַא גנונעֿפָאה יד ןעמעלַא
 -שאר רעד ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רענייא ןוא .םיא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז ןוא טלמַאזעג
 ; םירֿפוס ןוא םימכח יד וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא םירבדמה

 ערעזדנוא ןיא ןָא טגָאלש אנוש רעד ? םילשמ ףיוא טַיײצ ַא טציא ןעד זיא יצ --
 זיא .קינייװעניא ןוֿפ רעטסניֿפ רעד ןיא טּפַאט קלָאֿפ סָאד ןוא ןסיורד ןוֿפ ןרעיוט
 ךיז טָאה רע ןוא -- !ןוט ןוֿפ טַײצ ַא זיא סע ? םיחוּכיװ ןריֿפ ןוֿפ טַײצ ַא טציא
 זַא ,ןסייו רימ ,יבר :םיא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ןיבר םוצ טדנעוװעג
 טסיב וד .טשינ םענייק ךָאנ טסגערֿפ וד ןוא ןַאמ רעקיטֿפַאהרָאװ ַא טסיב וד

 -רָאװ ןוא טָאג ןוֿפ געוו םעד טסנרעל וד טרעַײנ ,םינּפ-אׂשונ טשינ ןשטנעמ ןייק
 קלָאֿפ סָאד ,רימ זַא ,טכער סע זיא :םילשמ ןָא ,ןֿפָא ןוא ַײרֿפ זדנוא גָאז .טייה
 ,ןעמודא סמ ןלָאצ רימ ןלָאז ?טשינ רעדָא ,רסיק םעד סמ ןבעג ןלָאז ,טָאג ןוֿפ

 ? טשינ רעדָא

 ןבָאה ייז ןעוו .םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ טימ ןענַאטשעג זיא םיא םורַא קלָאֿפ סָאד
 ןוֿפ לשמ םעד ןיא ,םימכח יד ןוֿפ דייר יד ןיא ןבַײלקרעדנַאנוֿפ ךיז טנָאקעג טשינ

 ,ןטלַאה וצ דצ סנעמעוו טימ ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז ןוא ,ןטרָאגנַײװ ןטימ ןיבר
 ןבָאה ייז ןוא םירובד ענעֿפָא ןוא ערָאלק טרעהעג לָאמ סָאד רעבָא ייז ןבָאה --
 גנַאל טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד .רעֿפטנע םענעֿפָא ןוא ןרָאלק ַא טרַאװרעד עלַא
 ייז טָאה רע .עגַארֿפ ענעֿפָא יד טלעטשעג םיא ןבָאה סָאװ ,טַײל יד ףיוא טקוקעג
 רע טָאה ,ךעלדנע .ייז וצ יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ ןוא קילב ןַײז טימ טשרָאֿפעג

 : ןֿפורעגנָא ךיז

 -נָא םיא לָאז ךיא זַא ,רניד ַא רימ טגנערב ? ךימ ריא טוואורּפ סָאװרַאֿפ --- |

 | .ןקוק
 ףיוא עבטמ יד טלעטשעגסיוא ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןיוש טָאה יז ןוֿפ רענייא ןוא

 ,סוירעביט רסיק ןוֿפ טלַאטשעג רעקידריוומוא רעד טימ ,טנַאה ןַײז ןוֿפ ךַאלֿפ רעד

 .ןעגנערב וצ ףיוה-שדקמיתיב ןיא רוסָא ,טצירקעגסיוא ריא ףיוא ןעוועג זיא סָאװ

 ,רסיק ןוֿפ דליב סָאד ,םיא טקוקַאב ,רניד םעד ןעמונעג טָאה יבר רעד ןוא
 :טגערֿפעג ייז טָאה רע ןוא ,טֿפירשֿפיױא יד

 ? סָאד זיא טֿפירשֿפױא סנעמעוו ןוא דליב סנעמעוו ---
 ; טרעֿפטנעעג ןבָאה ייז ןוא
 ,סרטיק םעד --

 ! סטָאג זיא סָאװ ,טָאג וצ ןוא ,סרסיק םעד זיא סָאװ ,רסיק םוצ טיג ---

 טקערטשעגסיוא ךיז ןבָאה טנעה .םלוע ןשיווצ ןעגנַאגעגכרודַא זיא למרומעג ַא
 ךיז ןבָאה ןּפיל ,גנונײנרַאֿפ ןיא טגעװַאב ךיז ןבָאה דרעב ,גנורעדנואוורַאֿפ ןיא
 / ,ךייר יד רַאֿפ ןרעיוא יד טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה ןעמ .טייקרעטיב ןיא ןסיברַאֿפ
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 זדנוא רע טקנעש ?סרסיק םעד רניד רעד זיא ? סרסיק םעד טסייה סָאװ --
 םעד רַאֿפ טשינ רימ ןלָאצַאב ? םיא ףיוא טשינ ןעד רימ ןעועצַארּפ ? רניד ןַײז
 ערעזדנוא ןוֿפ סייווש םעד טימ ,ףױרַא זדנוא ףיוא טגניווצ ןעמ סָאװ ,טלעג ןדמערֿפ
 רעזדנוא וצ זדנוא ןוֿפ טשינ ןעמ טמענ ?טולב ןוא תוחוּכ ערעזדנוא טימ ,רעבַײל
 ןוא ףָאש ערעזדנוא ,ץייוו רעזדנוא ,ןַײװ רעזדנוא ,לייא רעזודנוא ,עינַאװערָאה
 ןבעגּפָא ןלָאז רימ ,טסייה סָאװ ? רסיק ןוֿפ דליב ןקידריוװמוא םעד רַאֿפ רעדניר
 .עינַאװערָאה רעזדנוא זיא סע ? סרסיק םעד זיא סָאװ ,רסיק םעד

 רימ !עדמערֿפ וצ טלָאצעג םיסמ גונעג !טשינ לָאמנייק ,טשינ לָאמנייק --
 ! ףסיק ןייא רָאנ ןענעקרענָא ױימ .טָאג ןוֿפ רעדניק יד ןענַײז

 -רעד ךיז טָאה -- !םלוע-לש-ונובר םעד ץוחַא ,ךלמ ןייק ָאטשינ זיא סע --

 ' ,ילילגה הדוהי ןוֿפ יירשעג-גירק רעטלַא רעד טרעה
 סָאד ןבָאה ,טרָאד ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,םישורּפ יד ןוֿפ םימכח יד רעבָא

 ; טקיאורַאב קלָאֿפ

 זיא סָאװ ,הלבק רעזדנוא ןוֿפ טסייג ןיא טנרעלעג טָאה תרצנ ןוֿפ יבר לעד ---
 ןסייהעג זדנוא טָאה איֿבנה והימרי יו רערענעלק ןייק טשינ .טנעה ערעזדנוא ןיא
 עג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ןוא .תוכלמ ןוֿפ םולש ןיא ןטעב וצ ןוא ןשרָאֿפ וצ
 ןיד א זיא תוכלמ ןוֿפ ןיד רעד : טנרעל

 יד ןוֿפ דייר יד וצ ךיז ןרעהוצ רעמ טלָאװעג טשינ ןבָאה קלָאֿפ ןוֿפ ליֿפ רעבָא

 : טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא םימכח
 ןטרַאװרעד וצ רעמ סָאװ ָאטשינ רָאג ןיֹוש זיא תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד ןוֿפ --

 טזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז ןוא --- ! ןעגנַאגעג ןריולרַאֿפ זיא גנונעֿפָאה ַא ךָאנ ,זדנוא וצ ייוו
 .ןיבר םעד

 !אבא:רבק :יירשעג סָאד לָאמ ןטשרע םוצ טרעהרעד ךיז טָאה לָאמטסנעד
 יד לָאנ ,ןיבר ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא זיא םלוע ליֿפ ןוא -- ?!ןאבא-רב קירוצ זדנוא טיג
 ןענַײז עלַא רימ ןוא יבר ןַײמ ךיוא .ןבילבעג ןענַײז םלוע לייט ַא ןוא םישורּפ

 -רעד טעװ סע סָאװ ,ןעז ןוא ךַאז יד ןטרַאװּפָא טלָאװעג ןבָאה רימ .ןבילבעגרעביא
 -נִַא סנקעטש ערעייז טימ ןיוש ןבָאה רעעזֿפױא-שדקמ-תיב יד םערָאװ ,ןרעוו ןוֿפ
 ,ןאבא-רב ךָאנ ןגירשעג ןבָאה סָאװ ,יד ןבַײרטרַאֿפ ןביוהעג

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיקודצ יד ןוֿפ לייט ַא טרעטנענרעד ךיז ןבָאה לָאמטסנעד
 יד וצ סנטַײװ רעד ןוֿפ טרעהעגוצ ךיז ןוא ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןענוֿפעג טַאהעג
 -רעד דלַאב ייז טָאה ןעמ .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוא עטנרעלעג יד ןשיווצ םיחוּכיוװ
 םיקודצ יד םערָאװ ,דרעב עגעטכָאלֿפעג-קיטרַאנדײשרַאֿפ ערעייז ןיא טנעק
 ערעייז ןיא ךיוא ,רעיצינעֿפ יד יו ,דרעב ערעייז טימ טלוק ַא טעװַארּפעג ןבָאה
 .טנעה יד ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגניר יד ןוא ןעלטנַאמ עטרילָאקיךַײר
 ךיוא .םימכח ןוא םירֿפוס ערעייז ןוֿפ עקינייא ןענוֿפעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ
 ןעמ .רעשטַײטסיױא-טֿפירש ערעייז ןוא םירֿפוס ערעייז טַאהעג ןבָאה םיקודצ יד
 ןעמלעה-צימ עקיטרַא-ןדימַאריּפ ,עטמערוטעג ערעייז ןיא טנעקרעד ייז טָאה
 טימ חוּכיו םעד טריֿפעג טָאה יבר רעד תעשב .רעיוא ןרעטניה סרעדעֿפ יד ןיא
 טרעהעגוצ ךיז לוטיב טימ ןוא סגטַײװ רעד ןוֿפ ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה ,םישורּפ יד
 רעזיילרעד א ןעעז ןוא גנוטעד ַא ןעניֿפעג ןליוו עכלעוו ,םימכח יד ןוֿפ דייר יד וצ
 | ,םינבר ערעייז ןוֿפ םענייא ןיא
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 ,עגַארֿפ עכעלרעכעל-קיבייא רעייז תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טגערֿפעג ןבָאה ייז
 ,תרצנ ןוֿפ יבר רעד ַײס סָאװ ,םיתמה:תיחּת ןיא ןביולג םעד סיוא טָאּפש עכלעוו -

 : טגערֿפעג םיא ןבָאה ייז .ןענַאטשרעֿפנַײא םעד ןיא ןעוועג ןענַײז םישורּפ יד ַײס
 רענייא ןבָאה ,זָאלרעדניק ןברָאטשעג ןענַײז עכלעוו ,רעדירב ןביז ןעוו ;ןַײז טעוו יו
 .ןעמעוו וצ -- ,הנמלַא רעד טימ ,השמ תרות ךָאנ ,טַאהעג הנותח ןרעדנַא ןכָאנ
 ?ןײטשֿפױא םיתמה:תיחּת וצ ןלעוו ייז ןעוו ,ןרעהעג יז טעוו רעדירב ןביז יד ןוֿפ
 יד ךיוא לַײװ ,ןכַאלרַאֿפ םישורּפ יד ךיוא טלָאװעג עגַארֿפ רעד טימ ןבָאה ייז
 ןוא טרעֿפטנעעגּפָא ייז טָאה יבר רעד .םִיתמה:תיחּת ןיא טביולגעג ןבָאה םישורּפ

 + טגָאזעג

 ןלעװ ,ןײטשֿפױא םיתמה-תיחּת ןלעװ ייז ןעוו .טֿפירש יד טשינ טנעק ריא --
 סָאװ ,םיכאלמ יד יװ ןַײז טרעַײנ ,ןרעװ טַארײהרַאֿפ טשינ ןוא ןטַארייה טשינ ייז
 םיא וצ טָאה טָאג זַא ,השמ רֿפס ןיא טנעיילעג טשינ ריא טָאה ,למיה ןיא ןענַײז
 .ֿבקעי ןוא קחצי ןוֿפ ,םהרבַא ןוֿפ טָאג רעד ןיב ךיא, :שובנרָאד ןוֿפ טדערעג
 םורעד .עקידעבעל יד ןוֿפ טָאג רעד טרעַײנ ,עטיוט יד ןוֿפ טָאג רעד טשינ זיא רע
 | .ןזַײרג ריא טוט

 סניבר םעד טרעהרעד ןבָאה ,ןענַאטשעג ַײברעד ןענַײז סָאװ ,םישורּפ יד יו
 ,ןסעגרַאֿפ דלַאב ןבָאה ייז ,ןלַאֿפעגוצ םיא וצ ייז ןענַײז ,םיקודצ יד וצ רעֿפטנע
 : ןֿפורעגוצ םיא ןבָאה ןוא ,ייז ףיוא טדערעג טָאה רע סָאװ

 -עג טנעה ענַײד ןלָאז .יבר ,טנשרדעג ןייש טסָאה ,תשרד הֿפי ,יבר ,יבר --
 .ןַײז טקרַאטש

 ;ןֿפורעגנָא ךיז טָאה םישורּפ יד ןוֿפ רענייא ןוא
 -תיחּת זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןוֿפ .טנרעלעג ױזַא ןבָאה םימכח יד ךיוא ---

 ןקיטעטשַאב לעװ ךיא ןוא; :ןבירשעג טייטש סע ?הרוּת רעד ןוֿפ זיא םיתמה
 "ךַײא וצ, טשינ טייטש סע ."ןענּכ דנַאל סָאד ייז ןבעג וצ ייז טימ תירב ןַײמ
 קחצי ,םהרֿבַא וצ ,סָאד ןעמ טניימ ,"ייז וצ, רָאנ ,ןדִיי עקיטנַײה יד וצ ,טסייה סָאד
 ,הרוּת רעד ןוֿפ זיא םיתמה'תיחּת זַא ,ןעגנורדעג ןענַאד ןוֿפ זיא .ֿבקעי ןוא

 : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעדנַא ןַא ןוא

 לכ; :טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ? טַײװ יױזַא ןייג וטסֿפרַאדַאב סָאװ --
 תומוא ידיסח ךיוא רָאנ ,לארׂשי רָאנ טשינ ןוא ."אבה םלועל קלח םהל שי לארׂשי

 טלעוו עטייווצ יד ? אבה םלועל קלח זיא סָאװ ןוא ,אבה םלועל קלח ןבָאה םלועה

 -רעדניק ןייק טשינ ןוא ןבָאה-הנותח ןייק טשינ ,ןעקנירט ןייק ,ןסע ןייק טשינ טָאה
 האנה ןוא ּפעק ערעייז ףיוא ןעניורק יד טימ ןציז ןלעוװ םיקידצ יד רָאנ .ןרעבעג
 ,הניכש רעד ןוֿפ ןלַארטש יד ןוֿפ ןבָאה

 ןַא רַאֿפ סָאװ ,םימכח-ידימלּת יד ןשיװצ ןרָאװעג טסואווַאב זיא סע יװ ןוא
 ןוֿפ עגַארֿפ רעד רעביא םיקודצ יד וצ ןבעגעג טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד רעֿפטנע
 רעדיוו ןבָאה ייז ןוא ,ייז ןשיוצ ןרָאװעג דײרֿפ עסיורג ַא זיא ױזַא ,םיתמה:-תיחּת
 : ןֿפורסיױא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןוא ,ןיבר םעד םורַא ןעלמַאז ךיז ןבױהעגנָא

 יד טסָאה וד .ןרעו טקרַאטשעג טנעה ענַײד ןלָאז ,תשרד הֿפי ,יבר ,יבר --
 | | ,טכַאמעג ליטש םיקודצ

 ,טײרֿפעג ךיז ישורּפ ַא טָאה --- ,ליומ רעייז ןיא ןטָאשעג רע טָאה דמַאז --
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 םימכח:ידימלּת יד יוװ ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,קלָאֿפ עטסָארּפ סָאד ךיוא ןוא

 ,ןרָאװעג רעטכַײל רעטימעג ערעייז ןענַײז ,רעֿפטנע טניבר םעד טימ ךיז ןעײרֿפ

 .רעצרעה ערעייז ןיא טַײנַאב ךיז טָאה גנונעֿפָאה יד ןוא ,טסיירטעג רעמינּפ ערעייז

 וצ ןעמוקעגוצ זיא ,שורּפ ַא ,יאּכז ןב ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ רענייא ןוא

 ;טגערֿפעג םיא טָאה ןוא םיא

 רעד ןיא תווצמ עלַא ןוֿפ הווצמ עטשרע יד זיא עכלעוו : יבר ,זזנוא ןרעל --

 ? הרות |
 :טרעֿפטנעעג םיא טָאה יבר רעד ןוא

 וד ןוא .דחא 'ה וניהלא 'ה לארׂשי עמש :זיא תווצמ עלַא ןוֿפ עטשרע יד --

 רעצנַאג ןַײד טימ ,ןצרַאה ןצנַאג ןַײד טימ ןבָאה ביל טָאג ןַײד רַאה םעד טסלָאז

 עטשרע יד זיא סָאד .טֿפַארק רעצנַאג ןַײד טימ ןוא דנַאטשרַאֿפ ןצנַאג ןַײד טימ ,לעז

 ערעדנַא ןייק זיא סע .ךומכ ךערל תבהאו :וצרעד ךַײלג זיא עטייווצ יד ןוא .הווצמ

 .יד ןוֿפ רעסערג זיא סָאװ ןַארַאֿפ טשינ הווצמ

 ,ייז ןשיווצ ןרָאװעג דײרֿפ עסיורג ַא זיא ,טרעהעג סָאד ןבָאה םימכח יד יו

 .+ ןֿפורעגוצ םיא טָאה ,עגַארֿפ יד םיא טלעטשעג טָאה סָאװ ,רֿפוס רעד ןוא

 ןייא רָאנ זיא סע םערָאװ .טגָאזעג טײהרָאװ יד טסָאה וד .יבר ,תשרד הֿפי --

 ןַײד טימ ןביל וצ םיא ןוא .םיא ץוחַא ָאטשינ זיא רערעדנַא ןייק ןוא טָאג רַאה

 ןַײד טימ ןוא דנַאטשרַאֿפ ןצנַאג ןַײד טימ ,לעז רעצנַאג ןַיײד טימ ,ןצרַאה ןצנַאג

 ןוא תולוע ןוֿפ רעמ זיא --- ןיילַא ךיז יוװ ןביל וצ לעזעג ןַײד ןוא ,טֿפַארק רעצנַאג
 ,םיחֿבז

 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר ןַײמ ןוא

 סָאד םייקמ זיא םלועה-תומוא יד ןוֿפ רענייא ןעוו זַא ,ךיא סייוו ןענַאװ ןוֿפ ---

 ןצעזעג יד ןענַײז סָאד, :טײטש סע !לודג ןהֹּכ ַא יװ טוג ױזַא רע זיא ,ץעזעג

 :טשינ טייטש סע ,"ייז ןיא ןבעל לָאז רֶע ןוא ןריֿפסױא לָאז שטנעמ רעד סָאװ

 סע רָאנ ,ןריֿפסיױא לָאז לארׂשי ַא רעדָא יול ,ןהּכ ַא סָאװ ,ןצעזעג יד ןענַײז סָאד

 ."שטנעמ רעד, טייטש

 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ,ןעוועג טרָאד זיא סָאװ יבר ַא ןוא

 אוֿביו םירעש וחתּפ; ןבירשעג טייטש סע : טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא --

 לָאז ןוא ןרעיוט יד טנֿפע, :ןבירשעג טשינ טייטש סע ;"םינומא רמוש ,קדצ יוג

 ."קדצ יוג; ןבירשעג טייטש סע רָאנ ,"לארׂשי ַא רעדָא יול ַא ,ןהֹּכ ַא ןעמוקנַײרַא

 ,הנומא יד טיה ,"םינומא רמוש,  זיא יוג ַא ןעוו זַא ,ןעגנורדעג ןענַאד ןוֿפ זיא

 | .ימד לארׂשיּכ רע זיא

 : טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד ןוא

 ,םיהלא:-תוכלמ ןוֿפ טַײװ טשינ טסיב וד .טגָאזעג טיײהרָאװ יד טסָאה וד --

 תווצמ ייווצ יד ןיא --- :טגָאזעג ןוא טדנעװעג ךיז רע טָאה קלָאֿפ םוצ ןוא

 .םיאיֿבנ יד ןוא הרומ עצנַאג יד ּפָא טגנעה

 :םיא וצ טגָאזעג ןוא םיא וצ טמיטשעגוצ ןבָאה םימכח יד ןוא

 ,ביל טשינ זיא ריד סָאװ, : טגָאזעג טָאה ןקזה ללה ךיוא .יבר ,תשרד הֿפי --

 ַא רָאנ זיא עקירעביא סָאד .הרוּת עצנַאג יד זיא סָאד ,רֿבח ןַײד טשינ וט סָאד

 ."ןרעל ןוא ייג .שוריפ

507 



 םיא טָאה סָאװ ,טכַארט רעד זיא ליואוו ,ללה ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ זיא רע --

 ,ןֿפורעגנָא ךיז יאּכז ןב ןנחוי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ יבר ַא טָאה -- .ןריובעג
 סָאד וצ םענ ךיא .קעװַא ךיא ףרַאװ סעוועלּפ יד ,וצ ךיא םענ ןרעק םעד --

 .טשינ ךיא רעה ערעדנַא יד ,דייר ענַײז ןוֿפ עטוג
 גנַאלקנייא ןיא זיא סָאװ ,הרוּת-רֿבד ַא טגָאזעג טָאה םכח-דימלּת ַא זַא --

 -נַא יד ןבָאה ,ץלַא ףיוא טבױלגַאב רע זיא ,הלבק רעד טימ ןוא םימכח יד טימ
 ,טגָאזעג ערעד

 ןייק רעמ ןבָאה ייז ןוא ,םיא טימ טײרֿפעג ךיז ןבָאה םימכח:ידימלּת יד ןוא
 רע .יוו ױזַא דייר ענַײז ןעמונעגוצ ןבָאה ייז רָאנ ,ןלעטש טלָאװעג טשינ סעגַארֿפ
 ןלָאז תוציחמ עלַא זַא ,סיורג ןעוועג זיא רשוּכה-תעש רעד ןוא .טגָאזעג ייז טָאה
 ןעגנונעֿפָאה ערעזדנוא ןוֿפ רעגערט רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,םיא ןשיווצ ןלַאֿפ
 עלַא זַא ,סיורג ןעוועג זיא רשוּכה-תעש רעד ןוא ,םירֿפוס יד טימ םינבר יד ןוא
 טסייג םעד טימ ןעמוק לָאז סָאװ ,חוּכ ןסיורג ןייא וצ ןקינײארַאֿפ ךיז ןלָאז תויכז
 ןטינשרַאֿפ טָאה טָאג סָאװ ,תירב ןוֿפ זוּכ רעד ,בױהנָא ןוֿפ חוּכ רעד :טָאג ןוֿפ

 לָאז ןוא --- ,םיאיֿבנ יד ןוא ןהשמ ןוֿפ חוּכ רעד :תובָא יד ןוא ןעמהרבַא טימ
 ,ןלַייִז ייוצ יד ףיוא ןלעטשקעװַא יז ןוא קירטש עריא ןוֿפ טלעוו יד ןזיילסיוא
 ערעזדנוא ןבָאה יװ .שטנעמ םוצ עביל ןוא טָאג וצ עביל ןוֿפ תודוסי ייווצ יד ףיוא
 טָאה סע .םינּפ סניבר ןַײמ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ! דײרֿפ רַאֿפ טּפַאלקעג רעצרעה
 רעמינּפ יד ןוֿפ -- ךיוא ױזַא ,הניכש רעד ןוֿפ ץנַאלג רעד םיא ןוֿפ טנַײשעגּפָארַא
 טלַארטשעג ןבָאה םידימלּת ענַײז ןוֿפ רעמינּפ יד ןוא .םירֿפוס ןוא םימכח עלַא ןוֿפ
 ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפעג טָאה הדוהי יװ ,ןעזעג בָאה ךיא .תחנ רעטיול רַאֿפ
 זיא סָאװ ,ןענועמש טקעװעג טָאה רע ןוא ,דײרֿפ רעטיול רַאֿפ ךיז טלסיירטעג
 - ןענַײז םימכח יד זַא; : ןַײרַא רעיוא ןיא םיא וצ ןֿפורעג ןוא ,םיא ןבעל ןענַאטשעג
 ,טגיימעג ןבָאה רימ ןוא ."למיה ןיא םיּכסמ ךיוא ןעמ זיא ,דרע רעד ףיוא םיּכסמ
 -סיוא עלַא ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ,רעדנואוו רעסיורג רעד ןעשעג טעװ טָא זַא
 סָאװ ,טַײל יד וצ ןֿפורעגנָא ךיז תרצנ ןוֿפ יבר רעד טָאה גנילצולּפ רָאנ .טקוקעג
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,םיא םורַא ןענַאטשעג ןענַײז

 ןײלַא דוד ? דוד ןוֿפ ןוז רעד ,זיא חישמ רעד זַא ,םירֿפוס יד ןגָאז ױזַא יו --
 רעטכער ןַײמ וצ ץיז --- : רַאה ןַײמ וצ טגָאז טָאג רַאה רעד; :טגָאזעג ךָאד טָאה
 דוד ןעוו .?סיֿפ ענַײד רַאֿפ לקנעב-סוֿפ םוצ טנַײֿפ ענַײד ןכַאמ לעװ ךיא ןוא טנַאה
 ? ןוז ןַײז רע זיא ױזַא יו "רַאה; םיא טֿפור ןיילַא

 יז ןענַײז ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ דיר יד טרעהעג ןבָאה םימכח יד יו
 רענייא ןוא .טליצ רע ןיהואוו ,טסואוועג טשינ רעדיוו ןבָאה ןוא ןרָאװעג םמוּתשנ
 | ; ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יז ןוֿפ

 יז ןוֿפ רענייק זיא ךָאד ןוא ?ןדוד וצ ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז ןיז קינייוו ---
 זיא חישמ ךלמ רעד ןַײז וצ .חישמ ךלמ םעד רַאֿפ ןרָאװעג טרעלקרעד טשינ
 ןוֿפ ןוא טָאג ןוֿפ רעטלייוורעדסיוא רעד ןַײז זומ רע . ןוז סדוד ןַײז וצ קיניײװ ךָאנ
 .טקישעג זדנוא וצ םיתושר טימ למיה

 : טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא קלָאֿפ םוצ ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה םימכח יד ןוא
 זיא סע ןוא טגָאזעג טָאה סָאװ ,םעד רַאֿפ טנַאקַאב ןוא טסואווַאב זיא סע --

 ןוֿפ דוֿבּכ םעד ןגעוו ןוֿפ טשינ ןוא ןגעוו דוֿבּכ רעזדנוא ןוֿפ טשינ זַא ,ןרָאװעג
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 וד זַא ,יבר ,ןגערֿפ ךיד ןעמוקעגסױרַא רימ ןענַײז ,רעזַײה סרעטָאֿפ רעזדנוא
 תושר ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ? ןכַאז יד וטסוט חוּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ : ןגָאז זדנוא טסלָאז
 טשינ ןוא .ןריֿפ וצ ךיז ןבָאה רימ יוװ ,ןסיוו ןלָאז רימ ידּכ רָאנ -- ? ףיורעד וטסָאה
 סָאװ ,ןַײז וצ םייקמ ידּכ רָאנ ,ןכייצ ַא ריד ןוֿפ רימ ןעגנַאלרַאֿפ -- ןוואורּפ ךיד
 ןעוו ,ןריֿפוצֿפױא ךיז ױזַא יו :ןהשמ ךרוד הרוּת רעד ןיא ןבירשעג טייטש סע
 זדנוא וטסָאה ,םעד טָאטשנָא .זדנוא וצ ןזַײװַאב ךיז טעװ הזוח ַא רעדָא איֿבנ רעד
 רָאנ ,םיזמר ןייק ןעמעננָא טשינ ןענָאק רימ רעבָא .ןעקנואוו ןוא םיזמר ןבעגעג
 -רעטסניֿפ רעבלעז רעד ןיא טציא ןּפַאט רימ ןוא .ןסייהעג זדנוא טָאה השמ יװ ױזַא
 טָאג וצ ךַאז יד רעביא ןזָאל רימ .ריד וצ ןעמוקעגסיױרַא ןענַײז רימ ןעוו יו ,שינ
 ןבָאה רימ .ןגיוא ענַײז ןיא קיטרַאֿפטכער זיא סע סָאװ ,ןוט רע לָאז .טנַאה ןַײז ןוא
 ,ןוט וצ סָאװ רעמ טשינרָאג טימרעד

 .:טגָאזעג טָאה רע ןוא קלָאֿפ םוצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד רעבָא
 ןוא רעדיילק עגנַאל ןיא ןייג וצ ןרעג ןבָאה סָאװ ,םירֿפוס יד רַאֿפ ךיז טיה --

 ןָאנביױא ןציז ןוא ןלוש יד ןיא ןָאנביױא רָאג ןייטש ,ןסַאג יד ןיא ןרעוו וצ טסירגעג
 גנַאל ייז ןענַײז דיירסיוא רַאֿפ .תונמלַא ןוֿפ רעזַײה יד ףיוא ןסע סָאװ ,תודועס ףיוא
 .ןרעוו טּפשמעג טּפשמ ןרעסערג ַא טימ ןלעוו יד ,ללּפתמ

 טָאה יז ןוֿפ רענייא רָאנ .טרעֿפטנעעג טשינרָאג םיא רעבָא ןבָאה םירֿפוס יד
 : טגָאזעג

 ןעמעשרַאֿפ ןוא טמעשרַאֿפ ןרעוו סָאװ ,יד : טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ---
 יד ;ּפָא קירוצ טשינ ןרעֿפטנע ןוא דנַאש רעייז ןרעה סָאװ ,יד קירוצ טשינ
 זיא ייז ףיוא -- ,םירוסי טימ ךיז ןעײרֿפ ןוא עביל טימ ןליוו סטָאג ןעוט סָאװ
 ןיא ןוז רעד ןוֿפ גנַאגסױרַא רעד יו ןענַײז רעבָאהביל ענַײז, : ןרָאװעג טגָאזעג
 ."טייקרַאטש ריא

 : טגָאזעג ןבָאה םירֿפוס יד ןוא

 טשינ ךַאז רעד טימ רעמ ןבָאה רימ .ןָאטעג עקירעזדנוא סָאד ןבָאה רימ ---
 ןֿפַאש וצ

 ךיוא זיא ייז טימ ןוא .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה ייז ןוא
 ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא קלָאֿפ ליֿפ ןוא .םידימלּת ענַײז טימ יבר ןַײמ ןעגנַאגעגטימ

 יז ןוא --- תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ַײב ןבילבעג זיא קלָאֿפ ןוֿפ לייט ַא רָאנ .םימכח יד
 .ערעל ןַײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה

 עג ןעמונרַאֿפ ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ םידימלּת יד ,רימ ןענַײז טנוװָא ןיא רעטעּפש
 -עג טָאה רעטָאֿפ ןַײמ ,ֿבוט-םוי רַאֿפ ןזַײּפש יד ןיבר ןרַאֿפ ןטײרברָאֿפ טימ ןעוו
 רימ ,ץמח טימ רירנָא ןוֿפ תורשּכ ןיא ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא סָאװ ,לעמ טכַארב
 יװ ,ןלַאֿפעגנַײרַא הדוהי זיא גנילצולּפ טשרע ,תוצמ ןקַאב וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה
 ןבָאה ליומ ןַײז ןוֿפ .ןַײרַא שרדמ-תיב רעזדנוא ןיא ,זיּפש ַא סדנַײֿפ ַא ןוֿפ ןֿפָארטעג
 | : רעטרעװ יד ןסירעג ךיז
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 עירוֿפ רעד טימ ! ןטלַאהסיוא רעגנעל טשינ סע ןָאק ךיא ! טשינ סע ןָאק ךיא --
 יד ןוֿפ ןַײרַא עלקה:ףכ ןיא ךימ טֿפרַאװ ןוא ךימ רע טּפַאכ םערוטש ַא ןוֿפ
 יירַא טשינ רעמ ןָאק ךיא ,ןטנורגּפָא עטסקירעדינ יד ןיא ןעגנונעֿפָאה עטסכעה
 ,ןטסיירט וצ זדנוא ןעמוקעג רע זיא ? רֶע זיא רעוו ,קֿפס ןוֿפ דייל יד ןגָארטרעב
 וצ רעמ ךָאנ זדנוא ןעמוקעג רע זיא יצ ,ףליה עטסכעה יד ,האוֿפר יד ןעגנערב וצ
 יד וצ ןגייל ןוא ןדניב וצ רעבלעק יװ זדנוא ,תורצ ערעזדנוא ןרעמ וצ ,ןקינַײּפ
 -ַאב וצ טלעוו עצנַאג יד ןעמוקעג רע זיא ? ןטייקיבייא עלַא ףיוא םודא ןוֿפ סיֿפ
 רימ ןענַײז יצ ? סָאװרַאֿפ ? ןזָאל וצ רעטצניֿפ רעד ןיא ןיילַא זדנוא רָאנ ,ןעַײרֿפ
 ערעזדנוא טימ טקיטייוועגסיוא טשינ םיא רימ ןבָאה יצ ? טולב ןַײז ןוֿפ טולב טשינ
 ןגָארטרעד טשינ רימ ןבָאה ? ןעַײרֿפַאב ערעדנַא יד רָאנ רע ליוו סָאװרַאֿפ ? ןדייל
 סנקור ערעזדנוא טָאה טסַאל ריא ? ֿבקעי ןוֿפ הרוכב יד סעציילּפ ערעזדנוא ףיוא
 ןגייא רעזדנוא ןיא טעשטּפערדעג ןבָאה רימ ןעוו ,דרע רעד וצ ףיט ןגיובעג
 יז ןבָאה רימ ןענַאװ זיב ,ןדנואו ערעזדנוא ןוֿפ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,טולב
 ןוֿפ ןרעוו ןעמונעגוצ תוכרב ערעזדנוא טציא ןלָאז .זיילסיוא םוצ זיב ןגָארטרעד

 -גוא רע זיא ? רע זיא רעוו 1 סָאװרַאֿפ ? עדמערֿפ וצ ןרעוו ןבעגעגּפָא ןוא זדנוא
 -ַײז ןליֿפרעד ןוא ןעמוק רע לָאז ? רעֿפַאלקשרַאֿפ רעזדנוא רעדָא רעַײרֿפַאב רעזד
 רעַײֿפ ןטימ ןעמודא רע לָאז ,ןֿפושיּכּפָארַא למיה ןוֿפ תולייח יד רע לָאז .ןגָאזוצ ענ
 טקירדעצ רע ,רימ ןיא קֿפס םעד ןגָארט וצ דימ ןיב ךיא .ןטכינרַאֿפ ליומ ןַײז ןוֿפ
 ! רעמ טשינ ןָאק ךיא ! ךימ

 ,ינק ענַײז ףיוא ,רעטּפעשעגסיוא ןַא ,טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה הדוהי ןוא
 ענַײז .טשינ לָאמ ןייק ךָאנ ,ןכלעזַא ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה לָאמ ןייק ךָאנ

 ,טניימעג טָאה ןעמ ,סעמלעב יװ ,םינּפ ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טצעזעגסיױרַא ןענַײז ןגיוא
 ןגיוא-עמלעב ענעֿפָאלרַאֿפ-טיור יד ןוֿפ טייקרעווש יד טסַײר קילבנגיוא ןדעי זַא
 ,טינשסיוא-גיוא םוצ ןדנובעגנָא ןענַײז ייז עכלעוו טימ ,ןרינש-רעדָא עטיור יד
 רעצנַאג ןַײז ,ליומ ןַײז ןוֿפ טצעזעג טָאה םיוש ַא .רעטנורַא דרע רעד וצ ןלַאֿפ ןוא
 -רעדָא ןוא -ןכָאנק םענעֿפָאלרַאֿפ ,ןֿפײטש ןייא ןיא ןעוועג טּפינקרַאֿפ זיא רעּפרעק
 -נָא-גנערטש ,עיולב טימ ןעמונעגכרודַא ,ןעוועג ןזָאלבעגנָא זיא םיִנּפ ןַײז .ליונק
 ,טיירג ,ךיז טלמַאזעג ,סעקווַאַיּפ-טולב ןּפונק יװ .ןבָאה עכלעוו ,ןרעדָא ענעגיוצעג
 ןוא ןּפעלשטימ ,ןריהעג ןַײז ןוֿפ טיוה עניד יד ןסַײרוצכרודַא דלַאב טָא ,ךיז טכַאד

 ,רעקיטיוק ןַײז ןיא ,ּפָארַא םינּפ ןַײז רעביא טייקרעטיב עיולב רעייז ןסיגסיוא
 .ןַײרַא דרָאב רעֿפַײטש-ןטָארד ,רעיורג

 ןהדוהי ןביױהֿפיױא ןֿפלָאהעג םיא ןבָאה רימ .םיא וצ טלַײאעגוצ טָאה יבר רעד

 טָאה יבר רעד ,ןלַאֿפעג זיא רע רעכלעוו ףיוא ,עגָאלדָאּפ רענרענייטש רעד ןוֿפ
 ןַײװ סוּכ ַא ןעגנערב םיא זדנוא ןלױֿפַאב ,קנַאב ַא ףיוא טצעזעגקעװַא םיא
 -עג טָאה סע .ןבעל םוצ טכַארבעגקירוצ םיא טָאה רע ןוא ,קינָאה טימ טשימעג
 -עג טָאה יבר רעד ןוא ,ךיז וצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע זיב ,לַײװ עגנַאל ַא טרעיוד
 :ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןעניֿפעגוצסיױא טייקירעגַײנ ןַײז ןליטש טנָאק

 !ןעשעג זיא סָאװ ? הדוהי ,ןעשעג זיא סָאװ --
 טעװ ןייטש ַא ךָאנ ןיטש ַא ןרעו טרעטשעצ טעװ שדקמה'יתיב רעד --

 טעװ םילשורי .ןרעו טקירעדינרעד דרע רעד וצ טעװ םילשורי .ןרעוו טריֿפעצ
 | .ןרעוו ןטָארטעצ םייוג יד ןוֿפ
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 ? רעטרעוו עכעלקערש יד טגָאזעג סע טָאה רעוו ---

 טעװ רע זַא ,םיא ןיא טביולגעג בָאה ךיא סָאװ ,רע ! יבר ןַײמ ,יבר ןַײמ ---
 ,.לארׂשי וצ העושי יד ןעגנערב

 ? טרעהעג ןיילַא סע טסָאה --
 ,ןומידקנ ,ָאי --

 -קַאװ ךיז ןביוהעגנָא טָאה ,ןַײרַא טנעה יד ןיא ּפָאק ןַײז ןעמונעג טָאה הדוהי ןוא
 : רענעסעזַאב ַא יו טדערעג ןוא קירוצ ןוא ןיהַא רעּפרעק ןַײז טימ ןעל

 טרָאװעגסיױא בָאה ךיא יוװ !טונימ רעד ףיוא טרַאװעגסיוא בָאה ךיא יוװ ,ָא --
 ןלעוו ייז ןוא םימכח יד טימ ןדערכרודַא ךיז טעװ יבר ןַײמ ןעוו ,טונימ רעד ףיוא
 ,רעד זיא רע זַא ,ןעגנונעֿפָאה ערעזדנוא ןוֿפ רעגערט רעד זיא רע זַא ,ןעניֿפעגסױא
 ,םעט ַא ןבעג וצ ייז ,תווצמ יד ןליֿפוצנָא .הרוּת יד ןַײז וצ אלממ ןעמוקעג זיא סָאװ
 טָאה רימ ןיא .טלעוו רעד ןוֿפ גנוטער רעד רַאֿפ ןבױהוצֿפױא ןוא ןליֿפרעד וצ יז
 םימכח יד יוװ ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ,דײרֿפ ןוֿפ טכיל םעד ןיא ןדָאבעג ךיז המשנ ןַײמ
 טשינק :טגָאזעג לעז ןַײמ ןיא ךיז בָאה ךיא .םיא טימ םיּכסמ ןענַײז םירֿפוס ןוא
 ןוא ,"טימרעד ןעײרֿפ ךיז ןלָאז רימ ידּכ ,ןָאטעג טָאג טָאה סָאד רָאנ ,שרעדנַא
 -ֿפױא רע טעװ טציא ,הלשממ ןַײז ןביוהנָא רע טעוװ טציא זַא ,טניימעג בָאה ךיא
 -ָאה ערעזדנוא ןוא ןטרַאװ רעזדנוא זַא ,ןזַײװַאב רע טעװ טציא ,טנַאה ןַײז ןביוה
 בָאה ךיא .ןעוועג לחומ ץלַא בָאה ךיא .טסיזמוא ןעוועג טשינ ןענַײז ןעגנונעֿפ
 ,רעסייק םעד ןבעג ןסייהעג זדנוא טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןַײז וליֿפַא ןעגנולשעגּפָארַא
 רָאנ ,טשינ ײטשרַאֿפ ךיא; :טגָאזעג רימ בָאה ךיא .רעסייק םוצ טרעהעג סע סָאװ
 לעװ ןגרָאמ ,ךַאז רעד ןיא םעט ַא ָאד זיא ,םיּכסמ םיא טימ םימכח יד ןענַײז םיוק
 ,טייהרעדנילב םיא ןיא ןביולג סָאװ .יד זַא ,טגָאזעג רימ בָאה ךיא ."ןעז סָאד ךיא
 .טגיילעג םיא ףיוא ךיא בָאה ןעגנונעֿפָאה עלַא .קרעוו ןַײז ןעזרעד ןלעוו

 יבר ןַײד סָאװ ,רעטרעוו יד טסניימ וד ?הדוהי ,ןעשעג זיא סָאװ רעבָא --
 ףיוא טור םימכח ןוא םירֿפוס יד ןוֿפ דוֿבּכ רעד ? םירֿפוס יד ןגעק טגָאזעג טָאה

 ןַיײד סָאװ ,ץלַא סָאד זיא .ןעמענּפָא טשינ סָאד ייז ןוֿפ ןָאק רענייק .רעטרע ערעייז
 ? טדערעג טָאה יבר

 -רַאֿפ םיא ןבָאה םירֿפוס ןוא םינבר יד יו םעד ךָאנ .ןיינ ,ץלַא טשינ ,ןיינ --
 ןזיװעגנָא זדנוא טָאה ןוא שדקמ-תיב ןוֿפ רצוא םוצ טריֿפעגוצ זדנוא רע טָאה ,טזָאל
 ייווצ עטצעל עריא רצוא ןוֿפ ןטסַאק ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא טָאה סָאװ ,הנמלַא ןַא ףיוא
 ןֿפרָאװעגנַײרַא רעמ טָאה יז, :טגָאזעג ןוא טנרעלעג קלָאֿפ סָאד טָאה רע .תוטורּפ
 --- יז ןוא ,קירעביא ןבָאה ייז סָאװ ,ןבעגעגּפָא ןבָאה ערעדנַא יד לַײװ ,עלַא ןוֿפ
 -עג ךיז ןבָאה רימ ןוא רעטרעוו יד טימ טײרֿפעג ךיז ןבָאה רימ .?טָאה יז סָאװ ץלַא
 -בָאנ זדנוא ךָאנ ןענַײז קלָאֿפ ןוֿפ לייט ַא .ףיוה-שדקמ-תיב םעד ןזָאלרַאֿפ וצ ןבילק

 -לָאג יד ןטכיױלַאב טָאה ןוז יד ןוא ,גָאט ןבלַאה ךָאנ ןעוועג זיא סע ןוא .ןעגנַאגעג
 ,ןינב רעקידרעַײֿפ ַא יו טקוקעגסיוא טָאה שדקמ-תיב רעד ןוא ,ןרעיוט ענעד
 קילבנָא ןטימ טײרֿפעג רעייז ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןעמוקעגּפָארַא למיה ןוֿפ זיא סָאװ
 ןזיוװעגנָא םידימלּת יד ןבָאה .טכיל ןיא ןרעקַאלֿפ סָאװ ,לכיה ןוֿפ ןציּפש יד ןוֿפ
 ןוא רענייטש ַא רַאֿפ סָאװ ,עז ,יברק :טגָאזעג טָאה ייז ןוֿפ רענייא ןוא ,ןיבר םעד
 עסיורג יד טסעז, :טרעֿפטנעעגּפָא עושי טָאה "!זיא סָאד עדייבעג ַא רַאֿפ סָאװ
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 טשינ טעװ סָאװ ,ןרעדנַא ןֿפױא ןייטש ןַיא ןבַײלב טשינ טעוװ ָאד ? עדייבעג

 | ."ךרעוו ןֿפרָאװעצ

 ַא טרירַאב טלָאװ בַײל ןַײז יו ,ןבעגעג קוצ ַא טָאה ןיבר ןַײמ ןוֿפ םינּפ סָאד

 "רעק רעצנַאג ןַײז ןוא טכַאמרַאֿפ ךיז ןבָאה ךעלטַײה-ןגיוא ענַײז .לדָאנ עקידרעַײֿפ
 -עג רע טָאה ךָאנרעד ,לַײוװו ַא ןגיושעג טָאה רע .ןבעגעג רעטיצ ַא טָאה רעּפ
 : ןהדוהי טגערֿפ

 ?טרעהעג טַײל ליֿפ סע ןבָאה --
 .ןעגנַאגעגכָאנ זדנוא ךָאנ ןענַײז סָאװ ,טַיײל יד ,ָאי --
 ? טגָאזעג טַײל יד ןבָאה סָאװ ---

 טָאה רענייא .קילגמוא ןַא ַיײב יו ,ןסירעג ּפעק יד ןוֿפ רָאה יד ךיז ןבָאה ייז ---
 ןענַײז ערעדנַא .םיא ןוֿפ קעװַא ןענַײז ליֿפ .קערש טימ טקוקעגנָא ןרעדנַא םעד
 טָאה רע .ןילַא ןיבר רעזדנוא טימ ןבילבעגרעביא רָאנ ןענַײז רימ ,ןֿפָאלטנַא
 ַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא .םיתזה-רה ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא זדנוא
 ןוא .שדקמה'תיב םעד רעביאנגעק ןעוועג זיא טרָא סָאד ןוא ,געוו ןֿפױא ןייטש
 ןלַארטש עטצעל יד ןיא ןרעקַאלֿפסױרַא לכיה ןוֿפ ץיּפשַײרד םעד ןעזעג ןבָאה רימ
 רעד ןוֿפ טסירב יד ןיא טעילוטעג ךיז טָאה טָאג ןוֿפ זיוה סָאד ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ
 ןועמש ,םידימלת עטבילַאב ײרד ענַײז טימ ןסעזעג זיא יבר רעד ןוא .טכַאנ
 זדנוא וצ רע טָאה ךָאנרעד .טערוסעג ייז טימ ךיז טָאה ןוא ,ֿבקעי ןוא ןנחוי
 רע .םימיה:תירחאב ןַײז טעוו סע סָאװ ,טקעלּפטנַא זדנוא טָאה רע ןוא ,טדערעג
 וצ טדערעג טָאה רע ןוא ,ןָא ןעמוק סָאװ ,חישמ-ילבח יד ףיוא טגָאזעגנָא טָאה
 זדנוא טימ ךיז טנגעזעג ןוא געוו ןטַײוװ ַא ןיא קעווַא טייג סָאװ ,רענייא יוװ ,זדנוא
 ןעגנערב זדנוא לָאז סָאװ ,רע ,רע ןוא .טייג רע ןיחואוו טשינ ןסייוו רימ ןוא ---
 . ןוא שינעצירקנייצ ןוא רעיורט ףיוא טגָאזעגנָא זדנוא טָאה ,דײרֿפ ןוא טסיירט
 ןייא ןוא ,ןרעדנַא ןֿפױא ןײטשֿפױא טעוװ קלָאֿפ ןייא ןוא, :קערש ןוא תומחלמ
 ענַײז ,זדנוא ךיוא ןוא ."טיוט םוצ ןרעדנַא םעד ןרעֿפילרעביא טעװ רעדורב
 : ןירדהנס יד וצ ןבעגעגסיױרַא ןרעוו ןלעװ רימ זַא ,טגָאזעגנָא רע טָאה ,םידימלּת
 טעװ הנֿבל יד ןוא ןרעו רעטצניֿפ טעװ ןוז יד ןעוו ,ךָאנרעד ,ךָאנרעד טשרע;
 סנקלָאװ יד ןיא ןעמוק םדא-ךב םעד ןעז ייז ןלעװ ,רעמ טכיל ריא ןבעג טשינ

 טגָאזעגנָא זדנוא טָאה רע ןוא ."טייקכעלרעה רעסיורג ןוא טכַאמ רעסיורג ןַײז טימ
 ןוא גנילצולּפ ןעמוק רע טעוװ רעמָאט; ,ןטרַאוװוצסיוא םיא ןוא ןטרַאװ וצ ןעמעלַא
 ,"טכַאנ רעד ךרוד ןֿפָאלש ןעניֿפעג זדנוא טעוו

 ףענַאטשרַאֿפ טשינ ייז ךיא בָאה ,דייר סניבר ןַײמ טרעהעג בָאה ךיא יו;
 ןביוהעגנָא טָאה קֿפס רעד לַײװ ,ןלַאֿפַאב קערש סיורג ַא רימ זיא גנילצולּפ ןוא
 ,רעגניֿפ עטלַאק ענַײז טימ ןעמונעגמורַא ךימ טָאה ןוא רימ ןיא ךיז ןסַײרנַײרַא
 שינרעטצניֿפ עטכידעג ַא ,רימ ןיא טכיל סעדעי ןשָאלעגסיױוא ןוא ,טיוט רעד יו
 ןיב ןוא ןֿפָאלטנַא ןיב ךיא .גנוטער ַא טכוזעג בָאה ךיא .רימ ףיוא ןלַאֿפעג זיא
 ןיב ךיא ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ ןגעוו יד רימ טכַײלַאב .רעזַײװגעוװ ןַײמ ,ריד וצ ןעמוקעג
 ,ןסירעגקעװַא ךימ רע טָאה דרע רעד ןוֿפ .טֿפול רעד ןיא טגנעה סָאװ ,רענייא יו
 "! רעגנעל ןבעל טשינ ןָאק ךיא .טכַארבעגנַײרַא טשינ ךימ רע טָאה למיה ןיא

 :טרעֿפטנעעג ןוא טרעלקרַאֿפ ךיז טָאה יבר ןַײמ
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 ירַאֿפ טסָאה ? ןײטשרַאֿפ םיא ןָאק רעוו ןוא .ןיבר ןַיײד טשינ ײטשרַאֿפ ךיא --

 ? ןיבר ןַײד ןיא הנומא יד ןריול

 ? הנומא רעד ןוֿפ ןצענערג יד ןענַײז ואוו רעבָא !הלילח --

 ןעוועטנורגרעד וטסליוו ? טוהדעגניֿפ ַא טימ םי םעד ןּפעשסיוא וטסליװ ---

 "עג וטסָאה טנַײה -- ,רחסמ ןייק טשינ זיא הנומא ? הנומא ןוֿפ לָאװק םעד

 טשינ ןוא ריד רַאֿפ טשינ ןענַײז טָאג ןוֿפ םיׂשעמ יד .,וטסֿפױקרַאֿפ טנַײה ,טֿפױק

 ןוא געט ערעזדנוא ןוֿפ דנַאר םַײב זדנוא רַאֿפ ןלױהרַאֿפ ןענַײז ייז ,רימ רַאֿפ

 טרַאװ ? הדוהי ,קילַײא ױזַא וטסיב סָאװרַאֿפ .טיוט רעזדנוא ךָאנ גָאט ַא ףיוא ןעגַיײש

 ! עז ןוא

 טָאה -- !יתמ דע ,יתמ דע !ןטרַאװ וצ רועיש רעד ןיא גנַאל יװ רעבָא --

 םיתושר יד ?העושי יד ןעגנערב טשינ רע ליוװ סָאװרַאֿפ --- ןגירשעגסיוא הדוהי

 סָאװרַאֿפ .וצרעד טכַאמ יד ןוא חוכ םעד טָאה רע .ןבעגעגרעביא םיא ןענַײז

 ןוֿפ טכַארּפ יד סיֿפ יד טימ טערט םודא יװ טעז רע ?העושי יד ּפָא רע טלַאה

 םודא יװ טרעה רע .ןעמָאנ סטָאג סיוא ןטָאּפש ןוא ןדנעש ןַײז טרעה רע ,לארׂשי

 סיוא טקערטש םודא יוװ טעז רע .טָאג ןגעק ךיז טסיורג ןוא גיז ןכערֿפ ןַײז טריֿפ

 סיוא רע טסיג סָאװרַאֿפ .טגַײװש רע ןוא --- ,לארׂשי ןוֿפ ןקילייה םוצ טנַאה ןַײז

 זדנוא רע טסייה ןעמודא ןוא ,םירֿפוס יד ףיוא ןוא עטנרעלעג יד ףיוא ןרָאצ ןַײז

 ןַײז ןקערטשסיוא רע לָאז ,למיה ןיא תולייח ענַײז ןֿפורּפָארַא רע לָאז ? סמ ןלָאצ

 -םינהּכ יד ןוא םירֿפוס ןוא םינבר יד ןוא -- ,םודא ףיוא דרעװש עקידרעַײֿפ

 ןוא םיא רַאֿפ ןקוב ךיז ןוא ןעמוק ןלעװ לארׂשי ןיא עסיורג עלַא ןוא םילודג
 יד רֶע ליוו רעטרעוו טימ ?!חישמ-ךלמ רעד טסיב וד/ : םיא וצ ןֿפורסיױא ןלעוו

 ןוא ,ןעמודא ןגעק ןזַײװַאב םיׂשעמ ענַײז רע לָאז .ןכערב םינבר יד ןוֿפ טכַאמ

 ןעלצרָאװ יד טעשזירג קֿפס רעד ,ןיינ .סיֿפ ענַײז וצ לארׂשי ץנַאג ןבָאה טעװ רע
 .הנומא ןַײמ ןוֿפ

 ז הלואג יד ןעגנערב וצ זדתא רַאֿפ ןעמוקעג זיא רע זַא ,וטסייוו ןענַאװ ןוֿפ --
 ? ערעדנַא רַאֿפ ןעמוקעג רָאג רע זיא רשֿפא

 ,היח עטעדנואוורַאֿפ ַא יו ןגירשעגסיוא הדוהי טָאה -- ?ערעדנַא רַאֿפ --

 ! ערעדנַא רַאֿפ ,ָאי --

 ? ערעדנַא רַאֿפ ,טסייה סָאװ ---

 ַא ןיבר ןַײד ןענַאטשרַאֿפ טשינ טַײצ עגנַאל ַא בָאה ךיא ךיוא ,הדוחי --
 ךָאנ טקישעג טסָאה וד ןעוו .ןגיוא ענַײמ ןיא הדיח ַא ןעוועג רע זיא טַײצ עגנַאל

 ַײב ךיז ןטעבעג ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעג ,םוחנירֿפּכ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא רימ

 ןטרַאװ רימ סָאװ ,רעד טסיב וד זַא ,זדנוא זַײװַאב !ןכייצ ַא זדנוא קנעש; : םיא

 ,ןטלַאהַאב ןכייצ םעד זדנוא ןוֿפ קיקענטרַאה ױזַא טָאה רע ןוא -- *! םיא ףיוא

 טכערוצ טנָאקעג טשינ רעבָא רימ בָאה ךיא .טגָאזעגּפָא םיא ןוֿפ ךיז ךיא בָאה

 רע זַא ,ןגָאז טשינ ךָאד ןָאק ךיא .זיא יבר ןַײד רעװ ,הֿבשחמ ןַײמ ןיא ןגיילסיוא

 זַא ,ןעזעג ךָאד בָאה ךיא .טָאג ןשידִיי ןוֿפ רעדיײרּפָא ןַא ןוא רעקינירטּפָא ןַא זיא

 טָא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ָאד .ןגעוו טלמיה םעד ןוֿפ ןענַײז םיׂשעמ ענַײז עלַא

 רע טסייה לָאמ ןייא .זדנוא ןגעק רע זיא םורָא טונימ ַא ןיא ןוא ,זדנוא טימ רע זיא

 אלממ רָאנ ,ןרענימ וצ ןעמוקעג טשינ זיא רע ןוא -- ,הלוכ הרוּתה לּכ ןַײז םייקמ

 יד ןוֿפ הרוסמ רעד טיול ,דָיי רעמורֿפ ַא יו ףיוא ךיז טריֿפ רע ןוא --- ,ןַײז וצ
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 םעַײנ ןייק טשינ טסיג ןעמ זַא ,רע טגָאז לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ; םירֿפוס ןוא םינקז
 וַײנ זיא ילּכ יד ןוא ַײנ זיא ןַײװ רעד זַא סע טסייה -- ,ילּכ רעטלַא ןַא ןיא ןַײוװ |

 ,ןײטשרַאֿפ וצ םיא טכוזעג ,טשרָאֿפעג בָאה ךיא .הדיח ַא רַאֿפ ןענַאטשעג ןיב ךיא
 רַאֿפ טקעדטנַא רע טָאה חֿפט ןייא .טנָאקעג טשינ בָאה ךיא .ןעוועטנורגרעד וצ םיא
 סָאװ ,עבלעז סָאד םיא ןוֿפ טכַארטעג בָאה ךיא ןוא ,ןלױהרַאֿפ רע טָאה ןעצ ,רימ
 טגנערב סָאװרַאֿפ ,ןבעגעגרעביא םיא ןענַײז םיתושר יד זַא; :טגערֿפעג ךיז ןוא ,וד

 טשינ ץוריּת ןייק רימ בָאה ךיא ןעוו ןוא *? רע טרַאװ סָאװ ןוא העושי יד טשינ רע
 ןסירעגנַײרַא ךיז ץרַאה ןַײמ ןיא קֿפס רעד טָאה ,עגַארֿפ רעד ףיוא ןבעג טנָאקעג
 זיב ,ןיבר ןַײד.רַאֿפ טױבעגֿפױא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןינב םעד טרעטשעצ ןוא
 בָאה ךיא ןוא ןעגנַאגעגֿפױא ןגיוא ענַײמ ןיא טכיל ַא רימ זיא לָאמ ןייא ,לָאמ ןייא
 .שרעדנַא ץנַאג ,שרעדנַא ץנַאג ןעזרעד םיא

 ?ןעשעג זיא סָאװ --

 -עג ךימ רעגערטרעסַאװ רעד ללה טָאה קירוצ גנַאל טשינ זַא ,טסייוו וד ---
 טלָאװעג םיא ַײב בָאה ךיא ,דוס סיורג ןיא ןעוועג זיא סע .טכַאנַײב םיא וצ טריֿפ
 וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .זדנוא טימ טניימ טָאג סָאװ ,ןגערֿפ לָאמַא ךָאנ ןוא ןייגרעד
 ןוא ,ןללה ַײב ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה רע ואוו ,הילע רעטשרעביוא רעד ןיא םיא
 זיא סָאװ ,רערעל ַא טסיב וד זַא .ןסייוו רימ ,יבר, : םיא וצ טגָאזעג בָאה ךיא
 ,טסוט וד סָאװ ,רעדנואוו יד ןָאט טשינ ןָאק רענייק םערָאװ ,טָאג ןוֿפ טקישעג
 ? טגָאזעג רימ טָאה יבר ןַײד סָאװ ,וטסייוו ."םיא טימ זיא טָאג ןדַײס

 ,טױרטרַאֿפ טשינ לָאמ ןייק רימ סע טסָאה וד ,ןיינ --
 טעװ סָאװ ,רעד :ךיא גָאז תמאב ,תמאב; :טגָאזעג רימ וצ טָאה יבר ןַײד --

 ,"טָאג ןוֿפ ךיײרגינעק סָאד ןעז טשינ ןָאק רעד ,ןרעוו ןריובעג רעדיוו טשינ
 טימ ןגירשעגסיוא הדוהי טָאה -- ?ןרעוו ןריובעג רעדיוו ,טסייה סָאװ ---

 .קערש
 ןריובעג ןַאמ ַא ןָאק ױזַא יוװ : ןיבר ןַײד ַײב טגערֿפעג עקַאט ךיא בָאה סָאד --

 בַײל סרעטומ ןַײז ןיא ןעמוקנַײרַא רעדיוו ןעד רע ןָאק ? טלַא זיא רע ןעוו ,ןרעוו
 ,רעד, :טרעֿפטנעעג ףיורעד רימ טָאה יבר רעד ?ןרעו ןריובעג רעדיוו ןוא
 זיא ,טסַײג ןוֿפ ןריובעג זיא סָאװ ,.רעד .שיײלֿפ זיא ,שיײלֿפ ןוֿפ ןריובעג זיא סָאװ
 יד זיא ? ןײלַא שיײלֿפ ןוֿפ ןריובעג ןעד רימ ןענַײז -- רעבָא ,ױזַא יאדווַא .?טסַײג
 ערעזדנוא טשינ ֿבקעי ןוא קחצי ,םהרֿבַא ןענַײז ?רעטומ רעזדנוא טשינ הרוּת
 ןוא טוג זיא ערעל סניבר ןַײד :טגָאזעג טלָאמעד רימ בָאה ךיא ןוא 1 סרעטָאֿפ
 ' ףימ סָאװ ,רימ רעבָא .טסַײג רעייז ןענעקײלרַאֿפ ןליוו עכלעוו ,עכלעזַא רַאֿפ סיורג
 טימ ןטינשעג טָאה טָאג סָאװ ,תירב םעד ןוֿפ טסַײג ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז
 רימ ןענָאק ױזַא יוװ --- ,םיאיֿבנ יד ןוא הרוּת רעד ןוֿפ טסַײג םעד ןיא ,ןעמהרֿבַא
 ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ?טסַײג םעד ןענעקיײלרַאֿפ וצ טשינ ןרעוו ןריובעג לָאמַא ךָאנ
 .םיא ןוֿפ טרעטַײוװרעד ךיז ךיא טלַאה

 הדוהי טַײרש -- !טיוט רעד טגיל זדנוא ןוא םיא ןשיווצ זַא ,סע טסייה ---
 ,סיוא

 -רעדיוו יד .ןבעל סָאד רָאנ טיוט רעד טשינ -- .יבר ןַײמ גָאז -- ,הלילח -- |
 -נַאגעגֿפױא רימ זיא סע ןוא .טסַײג ןָא ןריובעג ןענַײז סָאװ ,עלַא יד ןוֿפ טרובעג
 ,ןַַײז ןסיוו טסלָאז ,הדוהי .ןײטשרַאֿפ ןביוהעגנָא םיא ךיא בָאה טציא .טכיל ַא ןעג
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 חישמ רעזדנוא .זדנוא וצ ןוא זדנוא רַאֿפ ןעמוקעג טשינרָאג זיא יבר ןַײד זַא
 יד רַאֿפ ןעמוקעג זיא יבר ןַײד .ןבָאה היכז יד ןלעװ רימ ןעוו ,ןעמוק טשרע טעוו

 ! םייוג
 ,טלֿפײװצרַאֿפ ןגירשעגסיוא הדוהי טָאה -- ? םייוג יד רַאֿפ --
 ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז סָאװ ,עלַא יד רַאֿפ ,טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד רַאֿפ --

 ןרעטנענרעד וצ ייז ןרָאװעג טקישעג רע זיא ,טסַײג ןיא טשינ ,שיײלֿפ ןיא רָאנ
 טָאה רע סָאװ ,רעטרעוװ ענַײז ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה טציא .למיה ןוֿפ רעטָאֿפ םוצ
 ןַײד טשינ טָאה ןוא ."סעדַאטס ליֿפ ןוֿפ רעֿפעש ַא ןיב ךיא/, : טגָאזעג טלמונַא רימ
 ןוֿפ ?"ןצנַאלֿפ ליֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז זיוה סרעטָאֿפ ןַײמ ןיא, :טגָאזעג ךיוא יבר
 ןַײמ ןיא ךיא םערַאװ ,טכיל סָאד ןעגנַאגעגֿפױא רימ זיא סע טניז ,ןָא לָאמטסנעד

 ענַײמ .ךָאנ םיא ךיא קוק ןגיוא עטקנעברַאֿפ טימ .גנונעֿפָאה ןוֿפ טסענ ַא ץרַאה
 -ָאװ .םיׂשעמ ענַײז ןליוו ןטוג טימ ןשרָאֿפ וצ ןֿפָא ןענַײז םישוח ענַײמ ןוא ןליֿפעג

 -לעֿפ יד רַאֿפ איֿבנ רעד ןרעוו וצ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע : רימ גָאז ךיא םער
 ,ןגיוא יד ןענעֿפע וצ ייז ידּכ ,טגָאזעגסיױרָאֿפ זדנוא ןבָאה םיאיֿבנ יד ןכלעוו ,רעק
 רעקלעֿפ עלַא זַא ; טָאג ןקיצנייא-ןייא ןוֿפ טכיל עסיורג סָאד ןעזרעד ןלָאז ייז זַא
 רֿבח םעד ןעניד וצ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאג ןעניד וצ דנוב ןייא ןכַאמ ןלָאז
 ןבָאה םימכח יד סָאװ ,טלעוו יד ןדנירגַאב וצ ןלַײז ייווצ יד טָא ףיוא ; ןיילַא ךיז יו
 -תארי טימ ּפָאק ןַײמ גיוב ךיא .שדקמהיתיב ןיא טנַײה ןעוועג םיּכסִמ םיא טימ
 ןַײז ףיא ץרַאה קידרעטיצ ַא טימ סיוא טרַאװ ךיא ןוא םיא רַאֿפ ףיט דוֿבּכה
 !ּפָא םיא זָאל !ייז רַאֿפ רָאנ ,טקישעג רע זיא זדנוא רַאֿפ טשינ רעבָא .תוחילש

 ןוא טשטיינקעגנַײא ךיז טָאה רע .טנעה ענַײז טַײקעג ןוא טרעהעג טָאה הדוהי
 זיא ױזַא ,לזַײה ריא ןיא ןַײרַא טייג סָאװ ,עכַאּפערעשט ַא יו .טעשטרָאקעגנַײא
 ןיא םיא טָאה סָאװ ,ןענַײז ּפָאק ןסיורג םעד רעטנוא ןדנואושרַאֿפ רעּפרעק ןַײז
 :טגערֿפעג םיא רע טָאה ,טקידנעעג טָאה יבר ןַײמ ןעוו ןוא .טקעדעגוצ ןצנַאג

 רעזדנוא ןוֿפ גָאטיײװ רעד זיא סָאװ ,םיא ? ןזָאלּפָא --- ןיבר ןַײמ --- ךיא --
 -ניא רעזדנוא ןוא םינּפ רעזדנוא ,גנונעֿפָאה רעזדנוא ןוֿפ גנונעֿפָאה יד ,גָאטיײװ
 ןדַיײנשוצרעטנוא ? ןֿפרַאװסױרַא ןעמַאזוצ דניק ןוא רעטומ יד ? ןזָאלּפָא םיא ?טלַאה
 סָאװ ,ןלַאֿפוצנַײרַא תיחשמ ןוֿפ ליומ ןיא ?ץיז ךיא רעכלעוו ףיוא ,גַײװצ יד
 ריא בילוצ סָאװ ,טכורֿפ עקיצנייא יד ,ןזָאלוצּפָא םיא ? רימ רעטנוא ךיז טקערטש
 -עֿפָאה עטצעל יד זיא רע ? ןזָאלוצּפָא םיא ?ןרָאװעג טצנַאלֿפרַאֿפ םיוב רעד זיא
 ןֿפָא זיא עכלעוו ,ריט עטצעל יד ,גנונ

 ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא זיא סָאד -- .ריט עטצעל יד ,גנונעֿפָאה עטצעל יד --
 ,הדוהי ,למיה

 טלָאװ ןוחטב רעד יװ ,ןרָאװעג רעסערג זיא רע .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה הדוהי
 ;ןֿפורעגסיױא טָאה רע ןוא ןרָאװעג טזיילעגסיוא זיא רע .ןעמוקעג םיא וצ לָאמַא ךָאנ

 ! חישמ ךלמ רעד זיא רע --
 ,ןיבר ןַײד רַאֿפ ךיז ףיוא וטסמענ תוירחַא סיורג ַא ,הדוהי --

 ןעגנערב וצ ןעמוקעג זיא רע .תוירחַא עצנַאג יד םענ ךיא ,סע םענ ךיא --
 רעבַײל ערעזדנוא וצ ןיילסיוא ןַא ןוא למיה ןיא תומשנ ערעזדנוא וצ זיילסיוא
 וצ טכענק ןייק טשינ ,טָאג וצ ןירוח-ינב ןַײז ןלָאז רימ ידּכ ,דרע רעד ףיוא ָאד
 טשינ טעװ רע ןוא :לָאמ ליֿפ ױזַא טרעכיזרַאֿפ זדנוא ןבָאה םיאיֿבנ יד יװ ,םודא
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 ןַײז וצ החטֿבה ןַײז ןטלַאה טעו רע ןוא ,לארׂשי ןיא ןטייקילייה יד ןענעקיײלרַאֿפ

 | ,לארׂשי קלָאֿפ
 טדערעג טָאה רע ןוא ךיוה רעלוֿפ ןַײז ןיא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה הדוהי ןוא

 : םולח ןיא יו רעטַײװ

 ,הלואג יד ןעגנערב וצ ןעמוקעג זיא רע זַא ,המלש הנומאב ביולג ךיא --

 ,םירגּפ יו .רעטעגּפָא יד ןוֿפ ןעלּפמעט יד ןרעטעמשעצ רע טעוװ ,םהרֿבַא יו

 ןוא ,םודא ןוֿפ טכַארּפ יד ןטערטעצ טעװ רע .סיֿפ ענַײז וצ עקיטכעמ יד ןגיל ןלעוו

 -מַאז טעוו רע .ןעייר ענַײז ךרוד ןײגכרודַא רע טעװ ,םערוטש רעקידרעַײֿפ ַא יו

 יז טעװ רע ןוא ,ןעגנַאז יד רעטינש רעד יװ ,טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ יד ןעל

 ,טָאג ןוֿפ זיוה םעד וצ ןעגנערב

 ? ןרמוא יד סָאװרַאֿפ ? דלודעגמוא יד ,רעדיוװ ,סָאװרַאֿפ ,הדוהי ,ױזַא ביוא ---

 ? שינעלקַאװ יד סָאװרַאֿפ

 ןיוש טייגרעד רעסַאװ סָאד ! טשינ ןָאק ךיא ,רעגנעל ןטרַאװ טשינ ןָאק ךיא ---

 לארׂשי --- ,טכַאמעג ףייר םיא ןבָאה תורצ יד ,לֹוֿפ זיא סוּכ רעד ,זדלַאה םוצ זיב

 טיג סָאװרַאֿפ ? ןעמַאזוצ תולייח ענַײז טשינ רע טֿפור סָאװרַאֿפ .ןטסגנַא ןיא טרַאװ

 ןיײז םעט ַא ךָאד זומ סע ? הלואג יד ףיוא רע טלַאה סָאװרַאֿפ ? ןכייצ םעד טשינ רע

 ! םעד ןיא

 ךיז טָאה רע .ןעזעג טשינ םענייק ןוא טרעהעג טשינ םענייק רעמ טָאה הדוהי

 ענַײז .רעטריוװרַאֿפ ַא יו ,בוטש רעד רעביא ןעשזדנָאלב ןעמונעג ןוא ןבױהעגֿפױא

 ףיז טָאה סע ןוא ,טצעזעגסױרַא רעמ ךָאנ ןוא ןרָאװעג רעסערג ךָאנ ןענַײז ןגיוא

 -ֿפיוא ךיז טָאה רעפרעק ןַײז .טשינ טעז רענייק סָאװ ,סעּפע טעז רע זַא .טכַאדעג

 ַא טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .ןרָאװעג רעכעה זיא רע .ןּפונק יד ןוֿפ טזיילעג

 ַא יו ,ךיז וצ טדערעג טָאה רע .ןקלַאב םוצ זיב ןכיירגרעד ּפָאק ןַײז טעװ טונימ

 רעטרעוו יד םיא ןוֿפ רעוו טלָאװ סע יו ,טסַײג ַא ןוֿפ ןסעזַאב זיא סָאװ ,שטנעמ

 :ןגירשעגסיורַא

 יד .טלמַאזרַאֿפ זיא אילמּפ עצנַאג יד .טרַאװ לארׂשי ,ףייר זיא טכורֿפ יד ---

 ַא ךיז טרעה סע ,למיה ןיא ליטש זיא סע .טרַאװ ץלַא .םיא םורַא ןענַײז תוֿבא

 ןוא ָאד זיא השמ .רעדניק עריא ףיוא טנייו לחר .ױרֿפ ַא ןוֿפ לוק ַא ,לוק ןיד

 טשינ ןענַײז םיתושר יד ? יז ןטרַאװ סָאװ ןוא .ןטרַאװ עלַא ןוא .ָאד זיא והימרי

 ,קידניז זיא לארׂשי .תויכז טָאה םודא לש רש רעד .גרטקמ זיא ןטש רעז .ןבעגעג

 טקרַאטש םודא לש רש רעד .ךיז ןעלקַאװ ןלָאשגָאװ יד .ךיז ןעלגנַאר תוחוּכ יד

 !הלילח ,הלילח .המקנ ןוֿפ דרעװש ןַײז טשינ טלטרַאג חישמ-ךלמ רעד .ךיז

 לש רש רעד !הלילח .טולב ,טולב .חישמ ילבח .ךיז טקרַאטש םודא לש רש רעד

 .רעטצניֿפ טרעוו טלעוװ יד .חישמ-ךלמ ןטימ םינּפ לא םינּפ ךיז טלעטש םודא

 יז ,ןטַײז עדייב ןוֿפ לאכימ ,לאירבג ךאלמ !העושי יד ,ָא !הלילח ,הלילח

 ןוֿפ תולייח יד .ליומ ןַײז ןוֿפ סיוא טצירּפש רעַײֿפ .ןבעגעג םיא ןרעוו םיתושר

 םעד רע טדנעלרַאֿפ רעכעלזָאנ ענַײז ןוֿפ םעטָא םעד טימ ,ןלַײאוצנָא ןעמוק למיה

 ענַײז ןוֿפ טירט יד טימ עקיטכעמ יד רע טערטעצ םערָאװ ַא יו .םודא לש רש

 וצ ךיז ןרעטנענרעד ןעלמיה יד .תועשר סָאד טקניז סע .ךיז טלַאּפש דרע יד .סיֿפ

 ,הלואג יד --- הלואג יד ,טכיל ןייא .ןעלמיה יד וצ --- דרע יד ,דרע רעד

 ,סמערָא סניבר ןַײמ ןיא ןלָאֿפעג זיא הדוהי ןוא
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 -עג ןוא ךיז ןבעל טצעזעג םיא יבר ןַײמ טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ; םיא וצ טגָאז

 ריד ךיא בָאה לָאמ לֿפיו !וטסיב קלָאֿפ קידנלַײא ןַא ןוֿפ ןוז ַא ,הדוחי --

 !"ץּפחתש דע הבהאה תא וררועת לאו וריעת לא; :טגָאזעג ןיוש
 ,הלואג רעד ךָאנ טצכעל המשנ ןַײמ ---
 סָאד ןענָאק ,םעד טימ םוא ןעייג סָאװ ,יד ,.רעַײֿפ זיא הלואג יד ,הדוהי ---

 ,ןדניצרעטנוא רעדָא ןטכַײלַאב זיוה
 דימ ןיב ךיא .ןרעוו טכעלרעהרַאֿפ לָאז ןעמָאנ סטָאג רָאנ ,ןעשעג ןָאק ץלַא ---

 ! םודא ןוֿפ ךָאי םעד ןגָארט וצ

 ,הלואג רעד ףיוא ןרַאה ןוא ןטרַאװ טשינ וטסנָאק טָאװרַאֿפ ,הדוהי ,הדוהי --

 רעד ןוֿפ טלעק רעד ןוֿפ לַײװרעד ךיז ןעמערַאװ ןוא ,עלַא רימ יו ,ערעדנַא יד יו
 ? הנומא רעד ןוֿפ רעַיײֿפ םילב טכַאג

 !טנַײה ,טציא ןיוש ןרעוו טכעלרעהרַאֿפ לָאז ןעמָאנ סטָאג זַא ,ליוו ךיא --

 ,ןטרָאװ ןוֿפ דימ ױזַא ןיב ךיא
 ,סמערָא סניבר ןַײמ ןיא ןלַאֿפעג רעדיוו זיא הדוהי ןוא
 ןעניֿפעג טעװ ץרַאה ןַײד ןוא ,ןעלּפעל ענַײד וצ ףָאלש ביג ,סיוא ךיד ור ,ייג ---

 ריד רַאֿפ טשינע :טגָאזעג ןבָאה םימכח:ידימלּת יד סָאװ ,ןסעגרַאֿפ וטסָאה .ור
 ?ןקידגערַאֿפ וצ ךַאז יד זיא

 יד ואוו ,רדח ןיא טריֿפעגּפָא םיא ןוא ןהדוהי ןעמונעג טָאה יבר ןַײמ ןוא
 ףיוא טגײלעגרעדינַא םיא טָאה רע .שרדמ"-תיב ןיא טקיטכענעג ןבָאה םידימלּת
 .טכַאנ רעד ןוֿפ טײקטלַאק רעד רַאֿפ דיילק ןַײז טימ םיא טקעדעגוצ ןוא קנַאב רעד

 זיא סע רָאנ ,הללי ןוֿפ לוק ַא ףָאלש ןוֿפ טקעװעג ךימ טָאה טכַאנ רעד ןיא

 סָאװ ,ןייוועג ַא רָאנ ,ןגיוא ןוֿפ ןרערט ןוֿפ טמוק סָאװ ,ןייוועג ןייק ןעוועג טשינ

 לוק סָאד יװ ,טמורבעג טָאה לוק סָאד ןוא .ץרַאה ןוֿפ ןוערט יד טימ טמוק

 יו ןעזעג ןוא טּפַאכעגֿפױא ךיז בָאה ךיא .רבדמ ןיא לַאקַאש םענעזָאלרַאֿפ ַא ןוֿפ

 ןעזעג ןעמ טָאה ןיילַא ןגיוא ענַײז יו רעמ טשינ .רעגעלעג ןַײז ףיוא טציז הדוהי

 זיא רעּפרעק רעצנַאג ןַײז .טכַאנ רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןענַײשסױרַא

 טנייוװעג טָאה רע .ללח ןוֿפ סנטָאש יד טימ טשימעגסיוא ןוא טבעװרַאֿפ ןעוועג

 : ױזַא ךיז וצ טדערעג ןוא

 עלַא ןוֿפ טלייועגסיוא ןיילַא ךימ וטסָאה סָאװרַאֿפ ,למיה ןיא רעטָאֿפ --
 ? םענעטלָאשרַאֿפ ןוֿפ הללק יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז ךיא זַא ,םידימלּת ערעדנַא
 -רַאֿפ ? תורוד עלַא ףיוא דנַאש ןוֿפ תוּכמ טימ ןרעוו טדײלקַאב לָאז ביל ןַײמ זַא
 ןעמָאנוצ ַא ןרעוו לָאז ךיא זַא ,ןיק ןוֿפ ןכייצ םעד טימ וטסנכייצ ןיילַא ךימ סָאװ
 וד סָאװ ,טייקיאורמוא יד וצ םענ ,רימ ןוֿפ ּפָא זָאל ?עקידנלַאֿפּפָא עלַא רַאֿפ
 טימ טולב ןַײמ רעטנוא וטסדניצ סָאװרַאֿפ .רעדילג ענַײמ ןיא ןֿפרָאװעג טסָאה
 גנַאלרַאֿפ ןוֿפ רעטיר טימ ךימ וטסילמש סָאװרַאֿפ ? זיילסיוא ךָאנ טשרָאד םעד

 רעטעקַאנ רעד ןיא םענעסעזַאב ַא ,ךימ טסבַײרט וד ןוא ףליה ךָאנ ןערב ןוֿפ ןוא
 ףיוא החונמ קיש .טימעג ןַײמ טֿפנַאזַאב ,ץרַאה ןַײמ ןײא ליטש ? סױרַא טכַאנ
 הנומא ןוֿפ טלעצעג ןיא ,ערעדנַא יד יװ ,ךימ זָאל ןוא המשנ רעטקינַײּפעג ןַײמ

 טשינ ןיילַא החטבה יד ןעד זיא ,החטבה ןַײד ןוֿפ גנַאזעג טימ ןטרַאװ ןוא ןייגסיוא

577 
/ 



 !טליֿפרעד ןעז יז ךיא זומ סָאװרַאֿפ ? טייקיאור ןוא טײקטסעֿפ ןבעג וצ גונעג
 ַא יװ ןייגסיוא ,ןגַײװש ,החונמ ליוו ךיא !ןטש רעדָא --- ,טָאג ,רימ ןוֿפ ּפָא טערט
 ! רעקיטש ףיוא ץרַאה ןַײמ טסַײרעצ רעוו רעבָא .ןַײרַא ןלעװ-טכַאנ יד ןיא ןטָאש
 -נָא םיא טסָאה וד ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,ריד ןָא טשרָאד ןייק ןַײז טשינ ךָאד ןָאק סע
 לָאז סָאװ ,ןייטש רעד ןַײז לָאז ךיא זַא ,טנכייצעג וטסָאה ךימ .רימ ןיא ןדנוצעג
 ךימ טסקיש וד ,ןדניצוצנָא טלעוו רעד ןוֿפ טכיל סָאד ןוא קנוֿפ םעד ןבעגסױרַא

 -ילג ענַײמ ןרעטעמשעצ ,לזאזעל ריעש רעד יוװ ,לעװ ךיא .ןייג לעװ ךיא ןוא --

 .ןעמוק לָאז העושי יד יבַא ,תורוד ןוֿפ טנַאװ רעקידרעניײטש:ןזדלעֿפ רעד ןיא רעד

  זיא ,ױזַא ביוא .רימ ןָא ןעמוק טשינ ןָאק יז .העושי רעד ןוֿפ לייט ַא ןיב ךיא
 םיא טימ ןקיטולבסיוא ךיא לעװ ערעדנַא יו רעמ .רעצ ןוא ןַײּפ ןַיײמ ךיוא סע
 -ולב עדעי םיא טימ ןקיטולבסיוא ךיא לע ערעדנַא יד יו רעמ ,גָאטיײװ ןדעי

 -יר טעװ סָאװ ,סייווש ןּפָארט ןדעי רימ ןיא ןעקנירטסיוא לעװ ךיא .דנַאש עקיט
 קידנעילג יוװ ,ןַײרַא םירעדעג ענַײמ וצ ןעמוק טעװ סע ןוא ,בַײל ןַײז ןוֿפ ןענ
 בַײל ןַײמ ןלעטשרעטנוא לע ךיא .,דייוועגניא ןַײמ ןהֿפרשרַאֿפ טעװ סע ןוא ,ַײלב

 -סיוא לעװ ךיא .סעציילּפ ענַײז ףיוא ןלַאֿפ ןלעוװ סָאװ ,עשר ןוֿפ ץימש יד רעטנוא

 ירשעג עטצעל סָאד םיא טימ ןעַײרשסיױא ןוא ץכערק ןדעי םיא טימ ןצכערק
 -ֿפיט רעד ןיא ייג ךיא ,עז ,יבר ,יבר !ענַײמ ךיוא זיא העושי יד .הלואג רעד ןוֿפ
 ךיוה רעטסכעה רעד ףיוא ןגַײטש ןענָאק טסלָאז וד ידּכ ,ןַײרַא עלקה-ףכ רעטס
 ,טָאג וצ

 .ןרָאװעג טליטשעגנַײא זיא ןוא דיילק ןטימ םינּפ ןַײז טקעדרַאֿפ טָאה הדוהי ןוא

20 
 -ירֿפ ןוֿפ ןעיורג ןטימ .חסּפ רַאֿפ געט ייווצ ,עובשב 'ה םוי ןעוועג זיא סנגרָאמוצ

 םערָאװ .ןיבר ןַײז וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןוא טזָאלרַאֿפ הדוהי זדנוא טָאה ןגרָאמ
 טנַײה ךָאנ חסּפ-ןברק םעד ןטכעש ןביױהנָא זומ ןעמ זַא .טרעהרעד ךיז טָאה סע
 ןבָאה םילודג-םינהּכ יד .שדוח ןיא גָאט ןטנצרעֿפ ןוֿפ ביוהנָא םעד ,טנוװָא ןיא
 סָאד ןריֿפנַײא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,םישורּפ יד טימ ןעוועג םיּכסִמ טשינ
 ֿבירקמ ןעמ געמ רַאֿפרעד ןוא ,תבש החוד זיא חסּפ-ןברק רעד זַא ,ץעזעג עשללה
 ,עיצידַארט רעייז ַײב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,טנוװָא גָאטַײרֿפ טעּפש זיב ןַײז
 ןרעטשעצ טשינ רָאט ןעמ ןוא ,דיחי ןדעי רַאֿפ ןברק ַא זיא חסּפ"ןברק רעד זַא
 ,םילודג-םינהּכ יד ףיוא ןעוועג טרעטיברַאֿפ רעייז ןענַײז םישורּפ יד .תבש םעד
 ךיז רעבָא ןבָאה ייז ,ןֿפרַאװאוצמוא ץעזעג עשללה סָאד טגַאװעג ןבָאה ענעי סָאװ
 -תיב ןיא ןעגנַאגעגנָא ןענַײז סָאװ ,םינינע עלַא ןיא :ןֿפלעה טנָאקעג טשינרָאג
 םענייק טימ ךיז ןבָאה ייז ןוא טעטירָאטיױא יד טַאהעג ןנח-ינב יד ןבָאה ,שדקמה
 ,טנכערעג טשינ

 -רָאֿפ ירֿפ רעד ןיא ץנַאג ןוֿפ ןבילקעג ךיז רימ ןבָאה ,ןיבר ןַײמ ַײב ,זדנוא ַײב
 .רעירֿפ גָאט ַא טימ ןקַאבעג טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה תוצמ יד .חסּפ םעד ןטיירבוצ
 ןטײרבוצרַאֿפ ,רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ עלעגיצ סָאד ןעגנערב וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה רימ
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 ןטכעש וצ טַאהעג העדב טשינ טָאה יבר רעד וליֿפַא ןעוו ,רורמ םעד ,ןַײװ םעד
 טשרע חסּפ"תדועס יד ןטלַאה טלָאװעג טָאה רע לַײװ ,ןגרָאמ טשרע רָאנ ,טנַײה
 ןבילקעג ָאי ךיז טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד רעבָא .ןיד םעד טיול ,טגוװָא ןיא ןגרָאמ
 ילב .חסּפ ןטימ טיהענּפָא רעייז ןעוועג ?ללכב ןענַײז רעלילג יד .טנַײה ןטכעש וצ
 "עג טשינ גָאט ןצנַאג ַא חסּפ-ברע ןיוש ןעמ טָאה ,לילג ןיא ,םייה רעד ןיא ייז
 ןוֿפ יבר רעד ןוא .ֿבוט-םוי ַא יװ ןעוװעג טנכערעג זיא חסּפיֿברע רעד .טעברַא
 טָאה הדוהי םערָאװ ,ןהדוהי ןכוזוצֿפױא ןנחוי דימלּת ןַײז טקישעג טָאה תרצג
 ןהדוהי ןענוֿפעג ךָאנ טָאה ןנחוי .אתורֿבח סניֿבר ןַײז ןוֿפ לטַײב םעד ןטלַאהעג
 וצ קרַאמ-ןסּפעש םוצ ןעגנַאגעג עדייב ןענַײז ייז ןוא ,שרדמ-תיב רעזדנוא ןיא
 .חסּפ-ןברק ןרַאֿפ עלעגיצ ַא ןֿפױק

 רעד ללה שרדמ-תיב ןיא ןיבר ןַײמ וצ ןעמוקעגנַײרַא זיא גָאט ןיא טעּפש
 רעבָא ןענַײז רימ ,ןיבר ןַײמ טימ טעדוסעג סעּפע ךיז טָאה רע ןוא ,רעגערטרעסַאװ
 זדנוא טָאה יבר רעד שטָאכ ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןיא ,ןרָאװעג רָאװעג דלַאב
 ,ליוו תרצנ ןוֿפ יבר רעד : דוס סיורג ןיא ךַאז יד ןטלַאה ןלָאז רימ זַא ,טגָאזעגנָא
 ןוֿפ ןרעיוט יד ןיא םידימלּת ענַײז טימ חסּפ-"ןברק ןַײז ןרעצרַאֿפ ,ךָאנ ןיד ןטיול

 תרצנ ןוֿפ יבר רעד םערָאװ .םילשורי ,ךירעשב :ןבירשעג טייטש סע יװ ,טָאטש
 רע ןוא ,אתירואדמ ןענַײז עכלעוו ,םיניד עלַא ןיא טיהעגּפָא רעייז ןעוועג זיא
 ,םילשורי ןיא זיוה ןייק טשינ טָאה רע יוװ ױזַא .םישורּפ יד יװ טיהעגּפָא יז טָאה
 ,ןללה ַײב םידימלּת ענַײז טימ רדס םעד ןטכירּפָא רע ליוװ ,ןייגוצנַײרַא ןיהואוו
 ןוא סדוד ןוֿפ רעיומ רעטלַא רעד ןיא טָאה ללה סָאװ ,רדח ןטשרעביוא םעד ןיא
 ןוא .ןללה ַײב ןביוא ןענוֿפעג לָאמ טֿפָא ךיז טָאה רעתרצנ רעד .ןטַײצ סהמלש

 ןענעדרָאנַײא ןֿפלעה םיא לָאז רע זַא ,ןומידקג ןיבר םעד ןטעב ןעמוקעג זיא ללה
 ,םידימלּת ענַײז טימ תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד רַאֿפ רדח ןטשרעביוא ןַײז

 טָאה טָאג סָאװ ,הוצמ רעד טימ טײרֿפעג רעייז ךיז טָאה ןומידקנ יבר ןַײמ
 -תדועס ןַײז ןיא תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןֿפלעה וצ ,ןַײרַא טנַאה ןַײז ןיא טקישעג םיא
 ,תורשּכ תקזחב ןעוועג זיא סָאװ ,ןַײװ רענורש לגירק סָאד ןעמונעג טָאה רע .חספ
 ןוֿפ ןיבר ןרַאֿפ שודיק רַאֿפ ןללה ןבעגעגרעביא סע טָאה ןוא ,הנּתמ סרעטָאֿפ ןַײמ
 סוֿפור רֿבח ןַײמ ,זדנוא ןוא .רורמ ןוא תוצמ ןבעגעג םיא רע טָאה ךיוא .תרצנ
 ןוֿפ ןעגנערב ןלָאז רימ זַא ,יתמר ףסוי דיגנ םוצ טקישעג יבר רעד טָאה ,ךימ ןוא
 רדח םעד ןצוּפַאב וצ ידּכ ,סנדַײז עטבעוועג-ךַײר ןוא רעכיט עטבעוועג-לדייא םיא
 תרצנ ןוֿפ יבר רעד םערָאװ ,סנקעדַאב ענייש ןוא םילּכ ענייש טימ שיט םעד ןוא
 ,תוֿבחרב ןטכירוצּפָא ןטַײצלָאמ עקידֿבוט-םוי ענַײז טַאהעג ןרעג לָאמ טֿפָא טָאה
 טָאה ןוא קנוֿפמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא תרצנ ןוֿפ יבר רעד סָאװ ,רַאֿפרעד ןוא
 ֿבוט-םוי דוֿבּכל יבר ןַײמ םיא טָאה ,ןלייא עטוג ןוֿפ קַאמשעג םעד טַאהעג ןרעג
 ןיא ןטלַאהעג סע טָאה יבר ןַײמ סָאװ ,רורד ןרעַײט םעד ,םימשב לטניב ַא טקישעג
 ,(םימשב ןעוועג רָאנ ןענַײז ןיבר ןַײמ ןוֿפ רצוא רעקיצנייא רעד) רצוא ןַײז

 ףסוי רַאֿפ ,זיוה ןוֿפ רַאה םעד רַאֿפ ןרָאװעג ןזָאלעגוצ ןענַײז סוֿפור ןוא ךיא

 טָאה יתמר ףסוי ןעוו .ןיבר ןוֿפ ווירב םעד ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה רימ ןוא ,יתמר
 ןעמענ לָאז רע זַא ,זיוה ןַײז ןוֿפ רעעזֿפױא םעד ןלױֿפַאב רע טָאה ,טרעהעג סָאד
 -- רעיומ רעטלַא רעד ןוֿפ ןללה וצ ןגָארטרעבירַא ןלָאז ייז ןוא רעניד ייווצ

 -סיוא גורק ַא ןוא ,ןסע םוצ ןעלסיש ןוא טנעה יד ןשַאוװ וצ ןעלסיש ,ןגירק ,ןּפמָאל

59 



 רעכעלַײל ןוא ןיבר ןרַאֿפ טעב-ץיז ַא ןוא ,ןסנירג ןוא ןטכורֿפ ןוא ,ןַײװ ןטלייוועג
 תרצנ ןוֿפ ןיבר ןרַאֿפ טקישעג ךיוא טָאה יתמר ףסוי ןוא ,סרעגנעה ענעדַײז ןוא
 טכַארבעג ןבָאה רימ .ֿבוט-םוי דוֿבּכל הנּתמ ַא ,ךוט-סייווש ןיד ,טבעוועג-לדייא ןַא
 רֿבח ןַײמ ןוא ,ןַײרַא רדח ןטשרעביוא ןַײז ןיא רעגערטרעסַאװ ללה וצ ןכַאז עלַא יד
 ןוֿפ רדס ןרַאֿפ רדח םעד ןטכירנַײא ןוא ןטײרברָאֿפ ןֿפלָאהעג ןבָאה ךיא ןוא סוֿפור
 | ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד

 זיא םילשורי ןוֿפ רעיומ רעטלַא רעד ןיא רעגערטרעסַאװ ללה ןוֿפ רדח רעד

 טָאה ןעמ סָאװ ,רעיומ רעד ןיא לייה רעטקַאהעגסיוא רעגנַאל ַא סיוא ןענַאטשַאב
 טימ טנעלעגרעטנוא ןעוװעג זיא לייה יד ,לרעטייל ַא ךרוד ןיהַא טכיירגרעד
 טָאה ךָאל-רעטצנעֿפ טקַאהעגסיוא ןַא .רענייטש עקיקע:-ריֿפ ,עסיורג ,עקרַאטש
 רעד ןיא ,טרָאד .סױרַא ןורדק לחנ םוצ ,רעיױט-רעסַאװ םוצ קילבסיוא ןַא טנֿפעעג
 לייה רעד ןוֿפ ,ןכָאק רַאֿפ סוֿפַײרד ַא ןוא שיט ַא ,טעב ַא ןענַאטשעג זיא .,לייה
 ; ףױרַא עסַארעט רעטשרעביוא רעד וצ גנונעֿפע ןַא ךרוד לרעטייל ַא טריֿפעג טָאה
 טימ טקיטסעֿפַאב ןוא סמיזעג ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא עסַארעט יד
 לייט ַא רעביא .ןעניואו טגעמעג טרָאד ןעמ טָאה םעד בילוצ סָאװ ,ןייצ-םערוט
 -רַאֿפ רעגנערדיסובמַאב עניד ןוֿפ טכעלֿפעג ַא ףיוא ללה טָאה עסַארעט רעד ןוֿפ
 .ףוז רעד ןוֿפ ןצישַאב וצ ןגַײװצ-ןעמלַאּפ עטנקירטרַאֿפ ןוֿפ סעשזעגָאר טיײרּפש
 ןוֿפ ןטַײז ריֿפ עלַא וצ טקוקעגסױרַא טָאה עכלעוו ,עסַארעט רעד ףיוא ,ןביוא
 ,םילשורי טרָאד ןוֿפ ןעזעג טָאה ןעמ : הארנ וניאו האור ַא ןעוועג ןעמ זיא ,םילשורי
 רעד םערָאװ ,עסַארעט רעד ףיוא טציז סע רעוו ,ןעז טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה ןעמ
 ףיוא ,טרָאד .טַײל יד טלעטשרַאֿפ ןבָאה ןייצ-םערוט יד טימ סמיזעג רעכיוה
 טיִמ תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד רַאֿפ שיט םעד טיירגעג רימ ןבָאה ,עסַארעט רעד
 טָאה יתמר ףסוי סָאװ ,סרעגנעה ענעדַײז ערעַײט יד ןבָאה רימ .םידימלּת ענַײז
 רעגנעה ןייא .עסַארעט רעד ןוֿפ סמיזעג ןרעביא ןעגנָאהעגסיױוא ,ןבעגעג זדנוא
 -סובמַאב טימ ןטלַאהעגרעטנוא ,ךַאד ןטרינשעג ַא ןיא ןגיוצעגסיוא רימ ןבָאה
 הּפוח רעד רעטנוא ןוא ;ּפָאק סניבר םעד רַאֿפ הּפוח ַא טײרּפשעג ןוא ,ךעלעקעטש
 ,טעשזעגָאר ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא ,לטעב"ןעל סָאד טלעטשעגקעװַא רימ ןבָאה
 רעד ןוֿפ הפצר יד ייז טימ טײרּפשעגסיױא ןוא ,רעטיר-לָאט סיוא ןטכָאלֿפעג
 ןוא רעטערב טכַארבעג ןבָאה רימ ןוא ,םידימלּת יד רַאֿפ ץיז ַא רַאֿפ עסַארעט
 טיײרּפשעגסיױא רימ ןבָאה ייז רעביא ןוא ,עניילק ךעלצעלק ףיוא טגײלעגֿפױרַא

 ,תוסוּכ ןוא ןַײװ טימ ךעלגירק יד ,םילּכ יד טלעטשעגֿפױרַא ןוא רעכיטשיט יד

 -עגסיוא רעטסַאבלַא סיוא ,ןיבר ןרַאֿפ סוּכ םעד ןוא ,םידימלת יד רַאֿפ ענעדרע

 תוצמ יד טגיילעגסיוא ןבָאה רימ ןוא .טקישעג טָאה יתמר ףסוי סָאװ ,טליוה
 טלעטשעגסיוא ןבָאה רימ ןוא ,טכורֿפ יד ןוא גרַאוװנירג סָאד ןוא ,רורמ םעד ןוא
 יד ןבָאה רימ ןוא .טנעה יד ןשַאװ רַאֿפ ןעלסיש יד ןוא רעסַאװ טימ ןגירק .יד
 טימ טלקנערּפשַאב סרעגנעה יד ןוא רעכיטסייווש יד ,רעכיטשיט יד ,רעכיטנַאה
 ןוֿפ ןיבר ןרַאֿפ טקישעג טָאה יבר ןַײמ סָאװ ,םימשב יד ןוא .ןקַאמשעג-םימשב
 ןזָאל וצ ןיבר ןוֿפ ץיז םעד רַאֿפ טײרּפשעגסױא ןַאֿפ ַא ןיא רימ ןבָאה ,תרצנ
 טימ ןּפמָאל יד טכיררַאֿפ ןבָאה רימ .עסַארעט יד ןטערטַאב טעוו רע ןעוו ,ןרעכיור
 ןוא .רעצעלּפ ערעײז ףיוא טלעטשעצ ןוא ,ןטיונק יד טצינשעג ,לייא ןלעדייא
 ןוֿפ ץכעילב ןטינשעגּפָא ןוא ןורדק ןוֿפ לָאט ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז רימ
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 ןוא ,רעטעלב-ןֹוילָא עשירֿפ ןסירעגנָא ןוא ןימסַאי ןגנוי טקילֿפעג ,ןרעדנַאעלָא
 ןוא ךוטנַאה ַא ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא .עסַארעט יד טצוּפַאב ייז טימ ןבָאה רימ
 טגָאזעגנָא ןבָאה רימ ןוא ,עסַארעט רעד ןוֿפ סמיזעג םעד רעביא ןעגנָאהעגסױרַא
 ןלעטש טלָאװעג ךיז ןבָאה .רימ  ןוא .רָאֿפ טנַײה ָאד טמוק הדועס ַא זַא ,םעד ךרוד
 רעד זַא ,טגָאזעג טָאה ללה רעבָא ,םידימלּת ענַײז .טימ ןיבר םעד ןענידַאב ֹוצ
 טימ ןַײז ןילַא ליוו רע זַא ,םיא וצ ןעוועג זיא תרצנ ןוֿפ ןיבר טעד ןופ גָאזנָא
 .תודיחיב חסּפ לש רדס םעד ייז טימ ןעווַארּפ ןוא טנוװָא ןיא טנַילה םידימלּת ענַײז

 -קירוצ ןענַײז רימ ןוא תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ ןליוו םעד טרעעג ןבָאה רימ ןוא
 : טגָאזעג םיא ןבָאה רימ ןוא שדודמ-תיב ןיא ןיבר רעזדנוא וצ ןעגנַאגעג

 ןיבר ןרַאֿפ רדס םעד טנדרָאעגנַײא ןוא טָאבעג ןַײד טליֿפרעד ןבָאה רימ ---
 | ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ ױזַא תרצנ ןוֿפ

 *! םכחוּכ רשייג :טגָאזעג זדנוא טָאה יבר רעד ןוא
 :טגערֿפעג ןוא זדנוא וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 טָאה ?ײברעד ןעוועג לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ םידימלת יד ןוֿפ רעוו זיא --

 ןוֿפ רעוװ סייוו ןוא ? בוטש עטשרעביוא יד ןטכירנַײא ןֿפלָאהעג ךַײא יז ןוֿפ רעוו
 !זיוה סללה ןיא ןטכירּפָא רדס טעד טעװ סע רע ,םינכש יד

 :טרעֿפטנעעגּפָא ןיבר רעזדנוא ןבָאה רימ
 רענייק ןוא יײברעד ןעוועג טשינ זיא עושי ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ רעגייק --

 ןבָאה יתמר ףסוי ןוֿפ רעניד יד ןוא רימ טרעַײנ ,ןֿפלָאהעג טשינ זדנוא טָאה ייז ןוֿפ
 רעד ןעמעוו רַאֿפ ,טשינ סייוו םינּכש יד ןוֿפ רענייק ןוא ;זיוה טָאד טנדרָאעגנַיײא
 ,ןרָאװעג טײרבעגרָאֿפ זיא רדס

 : טגָאזעג טָאה יבר רעד
 ,דוס ןסיורג ןוֿפ זיא סע --
 : טגָאזעג יבר רעד טָאה רעטַײװ ןוא

 ,ןבעג לָאז טָאג .חסּפ םעד רַאֿפ ארומ בָאה ךיא .רעווש רימ זיא ץרַאה ןַילמ ---

 ! טקרעמַאב ןהדוהי ןיא סעּפע ריא טָאה .םולש ןיא ֿבוט-םוי ַא ןבָאה ןלָאז רימ זַא
 .טכַאנַײב טנַײה ליומ סהדוהי ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,טלײצרַאֿפ בָאה ךיא
 ,טנַאװ יד יוװ ןרָאװעג ךיילב רע זיא ,םעד ןגעוו טרעהרעד טָאה יבר ןַײמ ןעוו

 רורמ םעד טײרבעגרָאֿפ טָאה רע .רעכלעוו ןיא ,ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ילּכ יד ןוא
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טנעה ענַײז ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא ,רדס ןרַאֿפ

 רע תוֿבשחמ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,סייוו רעװ .ןהדוהי רַאֿפ ארומ בָאה ךיא ---
 ,ןַײז םחרמ םיא ףיוא ךיז לָאז טָאג .םורַא ךיז טגָארט

 :יבר רעד זדנוא וצ טגָאזעג טָאה ךָאנרעד .ןוא
 רעד ןוֿפ ךַאװ טלַאה .לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ טירט יד ךָאנ טייג ;סױרַא טייג --

 ענַײז טימ ןֹוא םיא טימ ןעשעג טעװ סע סָאװ ,ץלַא ףיוא גנוטכַא טיג ,סנטַײוװ
 .טייקיטביוו סיורג ןוֿפ זיא ךַאז יד םערָאװ .ןָא רימ טגָאז ןוא טמוק ןוא ,םידימלּת
 םיא ריא טלָאז ןהדוהי ןעז טעוו ריא זַא ןוא -- ןבעגעגוצ רע טָאה ךָאנרעד
 טסֿפרַאדַאב וד .ריד ןגעוו טױעװשַאב רעייז זיא ןומידקנ יבר ןוֿפ ץרַאה סָאד/ : ןגָאז
 ."למיה ןוֿפ ףליה ,אימשד אתעיס ןבָאה

 ןיוש טָאה ןוז יד ז ןוא ,העש-גָאטימ רעד ךָאנ לָאמטסנעד ןעוועג זיא העש יד ןוא
 + ,תדוהי ןוֿפ גרעב יד וצ ןייגּפָא םַיײב ןטלַאהעג
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 ןטייּפמָארט ענרעבליז יד סיוא ןזָאלב סָאד טרעהרעד דלַאב ךיז טָאה סע ןוא

 רעייז ןטכָאשעג טנַײה ןבָאה עכלעוו .םילארׂשי יד ןוא .סױרַא שדקמה-תיב ןוֿפ

 ךיוא ןבָאה רימ .תיבה-רה םוצ ךעלעגיצ ערעייז טימ טלַײאעג ןבָאה ,חסּפ-ןברק

 זיא סע :לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ עקינייא ייז ןשיווצ טקרעמַאב

 ,טנעה ענַײז ןיא עלעגיצ ַא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,הנוי-רב ןועמש ןעגנַאגעג

 ןענַײז ןהדוהי טימ םידימלּת יד ןוא ,ֿבקעי ןוא ,ןנחוי ןעוועג זיא םיא טימ ןוא

 ןענַײז רימ ןוא .ןעזעג טשינ רימ ןבָאה ןיבר םעד רָאנ ,ייז רעטניה ןעגנַאגעג

 .תיבה-רה ןֿפױא ייז ךָאנ ןעגנַאגעגֿפױא

 ףיוה רעצנַאג רעד זיא ,שדקמהיתיב ןוֿפ ףיוה ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ זַא

 ןעוועג ןענַײז עטסרעמ יד .ךעלעגיצ ערעייז ןוא םילארׂשי טימ לוֿפ ןעוועג ןיוש

 -כָאנ ייז ךָאנ ןענַײז רימ .הווצמ רעד טימ טלַײאעגוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעלילג

 עקידעֿפוטש-ןצֿפוֿפ ַא טָאה טרָאד ןוֿפ .רעבַײװ יד ןוֿפ הרזע רעד ןיא ןעגנַאגעג

 ןבָאה עכלעוו ,ןריט ענעזנָארב יד ןוא .רעױט-רָאנַאקינ םוצ טריֿפעגסױרַא ּפערט

 ןיוש ןעוועג ןענַײז ,ןטכָאשעג ןבָאה םילארׂשי יד ואוו ,הרזע רעד וצ טריֿפעגנַײרַא

 יד ןיא תורֿפוש ענרעבליז טימ םינהּכ ןענַאטשעג ןענַײז ּפערט יד רעביא ןוא ,ןֿפָא

 "ןברק רעד זַא ,ןבעגעג ןסיוו וצ ןוא טלַאשעג ןוא ןזָאלבעג ןבָאה ייז ןוא ,טנעה

 ייז ןוא .םייוול סעגנערש ןענַאטשעג ןענַײז ייז רעטניה ןוא .ןטכָאשעג טרעוו חסּפ

 עכלעוו .אתורֿבח רעדָא החּפשמ ַא ןוֿפ ייווצ ּפערט יד ףיוא טזָאלעגֿפױרַא רָאנ ןבָאה

 יד ןוֿפ הרזע רעד ןוֿפ רָאנ .רעבַײװ יד ןוֿפ הרזע רעד ןיא ,ןטנוא ןטכָאשעג ןבָאה
 ןוֿפ רעיױט רעד םערָאװ ,ךיז טוט ןביוא סָאװ ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה רעבַײװ
 ןרעקַאלֿפ רעַײֿפ ןסיורג םעד ןעזעג ןבָאה רימ ןוא ,ןֿפָא ןעוועג זיא רָאנַאקינ

 ,םינהּכ תורוש עגנַאל ייווצ ןוא .לכיה ןרַאֿפ ,םינהּכ יד ןוֿפ ףיוה ןיא ,חבזמ ןֿפױא

 חבזמ ןקידרעקַאלֿפ ןוֿפ ךיז ןעיצ ,סיֿפ עסעװרָאב טימ ,ןָאטעגנָא רעדיילק עסַײװ ןיא

 טנעה ערעייז ןיא ןטלַאה ייז ןוא ,קירוצ ןוא לארׂשי ןוֿפ הרזע רעד וצ זיב רעטנורַא

 -רעד רענייא ןוא .ןטנוא לָאמש ןוא ,דנַאר םַײב ,ןביוא טיירב ,סרעכעב ענעדלָאג
 ,ןהּכ םעד טכיירגרעד רעכעב רעד .רעכעב םענעדלָאג ןַײז ןרעדנַא םעד טגנַאל

 ואוו ,ץָאלק-טכעש םַײב עלעגיצ ןַײז טכעש לארׂשי רעד יוװ ,ַײברעד טייטש סָאװ
 ןיא רעטנורָא טניר טולב סָאד ןכלעוו ךרוד ,ךָאל עסיורג סָאד ךיז טניֿפעג סע
 סעלעגיצ םעד רעטנוא רעכעב ןַײז טלַאה ןהֹּכ רעד .שדקמה/תיב ןוֿפ סעשזולַאק יד

 ןרעדנַא םעד רעכעב םעד טיג רע ןוא ,טולב רעכעב ַא ףיוא טּפַאכ ןוא זדלַאה
 טכיירגרעד רע ןענַאװ זיב ,טנַאה וצ טנַאה ןוֿפ רעכעב רעד טייג ױזַא .ןהּכ
 סָאד טצירּפש חבזמ םַײב ןהֹּכ רעד .חבזמ ןסיורג םַײב טייטש סָאװ ,ןהֹּכ םעד

 םוצ רעדיו רעכעב ןקידייל םעד טגנַאלרעד ןוא ,חבזמ ןֿפױא רעַײֿפ ןיא טולב
 םוצ לארׂשי-תרזע ןוֿפ ןריֿפ עכלעוו ,ּפערט ַײרד יד רעביא ןוא .ןהֹּכ ןטסטנעָאנ
 ןוא ןֿפרַאה טנעה ערעייז ןיא ןטלַאה ייז ןוא ,םייוול יד ןעייטש ,םינהּכ יד ןוֿפ ףיוה
 ןֿפױא טולב סָאד ןצירּפש םינהּכ יד ןעוו ןוא ,ןצַאט ןוא ךעלֿפַײֿפ ןוא ןֿפרַאה-לבמיצ
 .ללה טימ טקַאט םוצ ןעגניז ןוא רמזיילּכ ערעייז ףיוא ייז ןליּפש ,חבזמ

 ּפערט יד ףיוא ןעגנַאגעגֿפױא ייווצ רָאנ ןענַײז םידימלּת סניבר ןוֿפ ךיוא
 ןוא ,עלעגיצ סָאד טריֿפעג טָאה רעכלעוו .הנויירב ןועמש -- .,הרזע רעד וצ
 -ביא יד .הטיחש רעד וצ ףלח םעד ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,סידֿבז ןוֿפ ןנחוי
 יד ןוֿפ ףיוה ןסיורג םעד ןיא ןענַאטשעג םילארׂשי ערעדנַא יד טימ ןענַײז עקיר
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 רעלַײמ יד סיוא ללה ןוֿפ ןעגניז סָאד טרעהרעד ךיז טָאה סע תעשב רָאנ .רעבַײװ

 ןוא לארׂשי ץנַאג טימ דרע רעד וצ ןגיובעג ךיז םידימלּת יד ןבָאה ,םייוול יד ןוֿפ

 "'ה םש תא וללה 'ה ידבע וללה היוללהג : ןעגנוזעגטימ ןבָאה ייז
 "עג ןַײז טָאג ןוֿפ ןעמָאנ רעד לָאז, :טרעֿפטנעעגּפָא יז ןבָאה ערעדנַא יד ןוא

 "! ןטייקיבייא עלַא וצ זיב טנַײה ןוֿפ טשטנעב
 ןנחוי ןוא ,הרזע רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגרעטנורַא ןנחוי ןוא ןועמש ןענַײז דלַאב

 ענַײז ףיוא ,ךעלַײל ַא ןיא טליהעגנַײא ,עלעגיצ ענעטכָאשעג סָאד ןגָארטעג טָאה
 יד וצ ןעמוקעג ןענַײז ייז ןוא .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ןועמש ןוא ,סעציילּפ

 ןנחוי ןוא ןועמש ןוא .ףיוה-שדקמ-תיב םעד טזָאלרַאֿפ עלַא ןבָאה ייז ןוא םידימלּת

 ךָאנ געוו קיטש ַא -- םידימלּת יד ןוא ,ןעגנַאגעגסױרָאֿפ ןענַײז עלעגיצ םעד טימ

 ןעגנַאגעג ןענַײז ןנחוי ןוא ןועמש .ייז רעטגיה --- סוֿפור רֿבח ןַײמ ןוא ךיא ןוא ,ייז

 יז זַא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה גנַאג רעייז ןיא ןוא ,קרַאמ ןטיירב םוצ ,רעטנורַא

 ױזַא .ןעמעוו טרָאד ןכוז ןוא רעכיז ףיוא געוו רעייז טשינ ןסייוו ןוא ןעשזדנָאלב

 ,ּפערט עלָאמש יד ןוֿפ ןעמוקעגרעטנורַא ןענַײז ייז זיב טעשזדנַאלבעג ייז ןבָאה

 ןבָאה ןוא .טָאטש לייט ןטשרעטנוא םוצ קרַאמ ןטיירב םעד ןוֿפ ןריֿפ עכלעוו

 םעד ללה ,ּפערט יד ןוֿפ גנַאגסױרַא םַײב ,טנַאװ רעד ַײב ןייטש ןֿפָארטעגנָא טרָאד

 סעציילּפ ענַײז ףיוא רעסַאװ טימ גורק ַא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא -- רעגערטרעסַאװ

 -וצ דלַאב ןענַײז ייז םערָאװ ,טכוזעג סָאד ייז ןבָאה םיא ,סיוא טעז סע .ןכייצ ַא רַאֿפ

 טקרעמַאב רָאנ טָאה רע יו ,ייז וצ טדנעוועג דלַאב ךיז טָאה רע ןוא םיא וצ ןעגנַאגעג

 ,ךיז ןשיוװצ טדערעג סעּפע ןבָאה ייז ןוא ,ּפערט יד ןוֿפ ןעמוקרעטנורַא םידימלּת יד

 ןענַײז םיא ךָאנ ןוא ,ייז רַאֿפ סױרָאֿפ ןעגנַאגעג זיא רעסַאװ גורק ןטימ ללה ןוא

 ידַּכ ,טײרּפשעצ ןעוועג ןענַײז םידימלּת יד ןוא .ןנחוי ןוא ןועמש ןעגנַאגעגכָאנ

 רעטלַא רעד וצ טכַארבעג ייז טָאה ללה ןוא .ןעמַאזצ ןעז טשינ ייז לָאז ןעמ
 ןעגנַאגעגֿפױרַא זַײוװקיצניײא ןענַײז ייז ןוא .ןטַײצ סכלמה המלש ןוא דוד ןוֿפ רעיומ

 .רעיומ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןַײרַא גנוניואוו ןַײז ןיא לרעטייל םעד ףיוא

 ,ןעזעג רימ ןבָאה דלַאב ןוא .ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענַײז ללה ןוא ךיא ןוא סוֿפור

 זיא ,רדס סניבר ןרַאֿפ שיט םעד טײרבעגרָאֿפ ןבָאה רימ ואוו ,עסַארעט רעד ןוֿפ

 םידימלּת יד ןטָארב סָאד זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ ןוא -- .ךיור ַא ןעגנַאגעגֿפױא

 .עסַארעט רעד ףיוא טלעטשעגקעוװַא ןבָאה רימ סָאװ ,סוֿפַײרד ןֿפױא חסּפ-ןברק םעד

 ןעוועג ןיוש זיא ןוז יד ןעוו וליֿפַא םערָאװ ,גָאט ןעוועג ךָאנ זיא טַײצ יד ןוא

 עריא טימ טלַארטשַאב ךָאנ רעבָא יז טָאה ,הדוהי-ירה יד רעטניה ןדנואושרַאֿפ

 דנַאל עצנַאג סָאד ןוא ,חלמה:םי םעד רעטניה ןוֿפ גרעב עקידמַאז יד ןלַארטש

 .רעַײֿפ ןקידנלַארטש ,ןקידנעִילג ַא ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה

 סָאד ןשרעה ןביױהעגנָא טָאה סע ןוא ןרָאװעג רעטכידעג ןענַײז סנטָאש יד זַא

 ןעזרעד רימ ןבָאה ,ךיז טימ ןֿפמעק טכַאנ רעד טימ גָאט רעד ןעוו ,טכיל-ןשיווצ

 ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ םענייא ןוֿפ טײלגַאב ,ןייגוצנָא טמוק רע יוװ ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ םעד

 רָאנ ,טדיילקעג ןסַײװ ןיא ,דימּת יו ,ןעוועג זיא רע .ןנחוי ןוֿפ רעדורב םעד ֿבקעי

 טלקניֿפעג טָאה רע רָאנ ,סַײװ זיולב ןעוועג טשינ ליעמ רעסַײװ ןַײז זיא לָאמ סָאד

 "עג זיא רע .ןלַארטש עסַײװ ךיז ןוֿפ טקישעגסױרַא טלָאװ רע יוװ ,טײקסַײװ טימ

 ֿבאומ-ירה יד ןבָאה םיא רעטניה ןוא .ןעזעג םיא בָאה ךיא ןוא טונימ ןייא ןענַאטש

 ןעוועג טלָאװ רע יו ןעזעגסיוא רע טָאה ןלַארטש-ןוז עטצעל יד ןיא .טרעקַאלֿפעג
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 םעד רעטניה .טַײװ טרָאד ךיז טנערב סָאװ ,טכיל ןקיבלעז םעד טימ טדיײלקַאב

 הוולש עקידהחונמ ַא .טורעגסיוא רעבָא ,ךיילב ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .חלמה-םי

 טרעֿפטנערַאֿפ ןיוש ןטלָאװ תוישק עלַא יו ,טייקכיילב רעד רעביא טשרעהעג טָאה

 טָאה סָאװ ,תומלש סָאד ךיוא זיא תומלש עדעי יװ ןוא .ץרַאה ןַײז ןיא ןרָאװעג

 ַא טייקירעיורט רעקידתועינצ ַא ןיא טליהרַאֿפ ןעוועג ,םיא רעביא טשרעהעג

 רעד ןוֿפ רָאנ ,טייקיאורמוא ןַא תמחמ טשינ סױרַא טסילֿפ סָאװ ,טייקירעיורט

 םעד טכַאמעג טָאה לילג ןוֿפ יבר רעד םערָאװ .תומלש ןיא טשרעה סָאװ ,החמׂש

 רעד וצ ,ֿבוט-םוי םוצ טײרבעגרָאֿפ ,םולש ולוכ ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,קורדנַײא

 טכַאמעג טכערוצ ןעוועג ןענַײז ּפָאק ןַײז ןוֿפ רָאה יד ,ןָאט טייג רע סָאװ ,הדוֿבע

 טֿפירטעג ןבָאה סנקָאל עדייב ןוֿפ ןוא .ּפָאק ןוֿפ ןטַײז עדייב ןוֿפ טלטיישעג ןוא

 .ןייג וצ ןעמוקעג הליֿבט רעד ןוֿפ טציא טשרע טלָאװ רע יוװ ױזַא ,רעסַאװ סנּפָארט
 -נעמַאזצ ןוא תואּפ עקידנקָאל ענַײז ןיא ןענורעגנַײרַא ןענַײז סנּפָארט יד ןוא
 -רַאֿפ-בלַאה ,עצרוק ןַײז ןוא תואּפ ענַײז ןוא רָאה ענַײז ןוֿפ ןדלָארט יד טּפעלקעג
 ,םינּפ קידהוולש ;קירעיורט ,סַײװ ןַײז וצ םַאר רעקידתועינצ ןייא ןיא דרָאב עטיורג

 טָאה ןוא גנַאל ,םירֿפוס ןוא םימכח יד ןוֿפ רעדיילק יד יװ ,ןעוועג זיא דיילק ןַײז
 טָאה ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,םעד תומחמ ןוא --- ,סיֿפ ענַײז ןוֿפ טירט יד טקעדרַאֿפ
 טָאג ןוֿפ לַײז רעקידרעַײֿפ ַא רָאנ ,שטנעמ ןייק טשינ טייג סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז
 -רַאֿפ ןטרעײלשרַאֿפ-בלַאה םעד ןיא ֿברעמ ןקידרעקַאלֿפ םעד ןוֿפ סױרַא טערט
 ןַײז טימ ,ןעמוקנָא ױזַא ןעזעג םיא ןבָאה סוֿפור ןוא ךיא ןעוו ןוא ,ןַײרַא טכַאנ
 ןטלָאװ רימ יו ,ןעמונעגמורַא זדנוא רעטיצ רעקיליײה ַא טָאה ,םיא רעטניה דימלּת
 סַײװ ןַײז ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,לַארטש ןקילײה ַא ןוֿפ ןרָאװעג טרירַאב

 וצ טקירדעגוצ ךיז עדייב ןבָאה רימ ןוא ,ןלַאֿפעג זדנוא ףיוא זיא דחּפ ַא ,דיילק
 ןוֿפ ןלַאֿפַאב זנוא זיא סָאװ ,טָאג ןוֿפ המיא רעד רַאֿפ .רעיומ רעד ןוֿפ טנַאװ רעד
 ,ןעגנערבסורַא טנָאקעג טשינ ליומ ןוֿפ טרָאװ ןייק רימ ןבָאה ,קילבנָא סניבר טעד

 רימ יו ,טלַאטשעג רעסַײװ ןַײז וצ ןטֿפָאהעגוצ ןעוועג ןענַײז ןגיוא ערעזדנוא רָאנ
 זיא רעגערטרעסַאװ רעד ללה יוװ ,ןעזעג ןבָאה רימ .ןעוועג טדימשעגוצ ןטלָאװ
 : טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ןגױברַאֿפ ףיט ךיז טָאה ןוא םיא רַאֿפ ןעמוקעג

 ! טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טסמוק וד סָאװ ,טשטנעבעג לַײז ---

 .:טרעֿפטנעעגּפָא םיא טָאה יבר רעד ןוא

 ! טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טשטנעבעג ַײז ---

 ,ןַײרַא רדח ןַײז ןיא רעטייל ןֿפױא ןגַײטשֿפױא ןֿפלָאהעג םיא טָאה ללה ןוא
 ןיא זדנוא טימ זיא רָאנ ,בוטש ןַײז ןיא ןעמוקעגנַײרַא טשינ רע זיא ןיילַא רָאנ
 גָאזנָא רעד ױזַא ןעוועג זיא סע םערָאװ ,ךַאז יד ןטרַאוװצּפָא ןייטש ןבילבעג ןסיורד
 ,ןטכירּפָא תודיחיב ןײלַא םידימלּת ענַײז טימ רָאנ רדס םעד ליִוו רע : ןיבר ןוֿפ
 טימ יבר רעד רָאנ ,ללה ןוֿפ הלעמ רעד ןיא ןענוֿפעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא

 ,םידימלּת ענַײז

 ןיא רעטייל םעד ףיוא ןעגנַאגעגֿפױא זיא יבר רעד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 סָאד טרעהרעד ךיז טָאה ,חסּפ לש רדס םעד ןַײז וצ רדסמ ללה ןוֿפ הלעמ רעד

 סָאװ ,רעיומ-שדקמ-תיב ןוֿפ םינהּכ יד ןוֿפ ןטײּפמָארט ענרעבליז יד ןוֿפ ןזָאלב
  .ןָא ךיז טביוה טכַאנ רעד ןוֿפ הרומשא עטשרע יד זַא ,טגָאזעגנָא טָאה
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 ןבָאה ,ןַיײלרַא הלעמ רעד ןיא ןדנואווׂשרַאֿפ זיא יבר רעד ןעוו ;ךָאנרעד טשרע
 -נָא ךיז טָאה סוֿפור ןוא .ןושל רעזדנוא ןעמוקַאב קירוצ ,ךיא ןוא סוֿפור ,רימ

 : רימ וצ ןֿפורעג

 ןַײז ןָאט וצ ןעמוקענּפָארַא זיא למיה ןוֿפ ךאלמ ַא רָאנ ,שרעדנַא טשינ --
 .ןעמוקעגנָא רעיומ רעד וצ זיא רע ןעוו ,ןעזעגסיוא יבר רעד טָאה ױזַא ,הדוֿבע

 :טרעֿפטנעעג םיא בָאה ךיא ןוא
 ןמ ךאלמ ַא ןעז וצ טַאהעג היכז יד ןבָאה יוימ ,דנַײרֿפ ןַײמ ,טכער טסָאה --

 -גוא יוװ ,ךַאז יד ןטיהּפָא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש לימָאל .םינּפ לא םינּפ םימשה

 וצ תודע ךיוא ןבָאה היכז יד רימ ןלעװ רשֿפא ,ןלױֿפַאב זדנוא טָאה יבר רעזד

 ,טכַאג יד ןָאט םיא טימ טעוו טָאג סָאװ ,,ןכַאז עסיורג ןוֿפ ןַײז

 :טגערֿפעג ךימ טָאה סוֿפור ןוא |
 ?ןכַאז עסיורג יד ,וטסניימ סָאװ ---
 רעד יו ,תודע ןַײז רימ ןלעװ ךָאנ טנַײה ? טכער הדוהי ךָאד טָאה רשֿפא ---

 ,ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה ןטימ לארְׂשי ןוֿפ דנַײֿפ יד ןדנעלרַאֿפ טעוװו איֿבנ
 ןעמוק ןלעוװ למיה ןוֿפ תולייח יד ןוא ,ןטלַאּפש ךיז ןלעװ ןעלמיה יד ןוא --

 ,ףליה וצ םיא ןליײאוצ
 תוֿבָא יד ; למיה ןיא ןעמוקֿפיױנוצ ךיז טעוו הלעמ לש אילמפ עצנַאג יד ןֹוא ---

 ,והימרי ןוא ,השמ ןוא .םיאיֿבנ יד ,תוחמא יד טימ

 ! טנעָאנ זיא הלואג יד --

 ,גנילצולפ סיוא סוֿפור רעדורב ןַײמ טֿפור ---ףנחוי ,עז . . . עז ,ןנחוי ---
 .קערש ןוֿפ ןצנַאג ןיא ךיז טלסיירט רע יו ,עז ךיא ןוא

 | ? רעדורב ןַילמ ,סוֿפור ,זיא סָאװ
 סָאד ,תישארב ןוֿפ טכיל סָאד זיא סע !?למיה ןוֿפ טכיל סָאד טסעז וד --

 -נָא ךיז טָאה טכיל סָאד ,עז .ןעלמיה יד ןיא ןטלַאהַאב טָאג טימ זיא סָאװ ,טכיל

 .ןדנוצעג

 ןלַאֿפעג זיא ,טשינ ךָאנ ןעק רענייק סָאװ ,טכיל ַײנ ַא יוװ ןעוועג תמאב זיא סע
 ,אלמ ןצנַאג ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז .ןעמואושעגסױרַא זיא הנֿבל יד ,למיה ןוֿפ
 ,ןרָאװעג טלקנוטרַאֿפ ןרעטש יד ןענַײז טייקכעלרעה ןוא טייקטיירב ריא רַאֿפ ןוא
 ,עיולב ,עקידרעכיור ליונק ַא ןוֿפ ןעמיוושוצסיורַא ןעמוקעג ןילַא ענייא זיא יז
 ןעוועג זיא למיה רעד .סנקלָאװ עקידנעמיוש ,עטמיױזעגּפָא ןטַײוו טימ ,ענעקנוטרַאפ
 ןענַײז עכלעוו ,ןענוז עשילמיה ןענערב טזומעג ןבָאה םיא רעטניה .לעהזיולב

 סע .רעּפרעק-למיה ןעיולב ,ןקידנרירביװ-קידעבעל םעד ךרוד ןרָאװעג טליהרַאֿפ

 יד ןטכַײלַאב ןוא רעדלעֿפ ערעטיש עקיטניזכרוד ןסירדןרַאּפש ענַײז ךרודַא ןעייג
 יד ףיוא ןלַאֿפעג זיא ןַײש-למיה רעד .ןַײש ןטנַאקַאבמוא ,םעַײנ ַא טימ טלעוו
 רעיומ יד יו ןעוועג זיא סע ןוא .רעיומ-המלש-דוד רעד ןוֿפ רענייטש עטלַא
 -יילק ןוא סעליה טימ ,םיליעמ ענרעבליז טימ גנילצולּפ ןעוועג .טדײלקַאב טלָאװ

 רעביא ןרָאװעג ןעגנָאהעגסױרַא ןטלָאװ המלש ןוא דוד ןוֿפ תוכלמ-ידגב יד יו ,רעד
 -טַאּפ עסַײװ ,ןקוקוצסיױרַא רעמינפ ןביוהעגנָא ןבָאה תוכלמ-ידגב יד ןוֿפ ןוא .ריא
 ןיא ןֿפורעגסױא טָאה סוֿפור ןוא .ןצנַאלג וצ - ןגיואר למיה ,דרעב עשילַאכרָאיר
 | :קערש
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 ףיוא טליהעג סעליה ענרעבליז ןיא ןָא ןעמוק תוֿבא יד .רעמינּפ עז ךיא --

 רעמינּפ ערעייז .ןעלמעק יד ןוֿפ ּפָארַא ןצנַאלג ןֿפָאטש ערעַײט .ןטַײר וצ ןעלמעק

 . עז ךיא ...עז ךיא ...דרעב עז ךיא .ןטכַײל
 ?ואוו --
 ,טײקמערַאװ רַאֿפ טילגעג טָאה טנַאה ןַײז ןוא .טנַאה ןַײז ןעמונעג בָאה ךיא ןוא

 ענרעבליז יד יװ .טשינ וטסעז .רעיומ רעד ןוֿפ טנעוו יד רעביא ,טרָאד --

 ? טכיל-הנֿבל םעד ןיא ןרעטַאלֿפ ערעייז רעדיילק
 .רענייטש עטלַא יד ףיוא טלָאֿפ סָאװ ,הנֿבל רעד ןוֿפ ןַײש רעד זיא סָאד --

 .ןרעסַאװ-הנֿבל ןיא ךיז טדָאב רעיומ רעטלַא רעד ןוֿפ םינּפ סָאד

 רעד ןוֿפ ןעלמעק ףיוא ןטַײר וצ ןָא ןעמוק סָאװ ,תוֿבא יד ןענַײז סע ,ןיינ ---

 יד ןענַײז סָאד .ור רעייז ןיא ןעור ייז ואוו ,ןורבח ןיא זיא סָאװ ,הלּפכמה-תרעמ

 ןוא ןעגנַאגעגקעװַא ןענַײז עכלעוו ,תורוד ענעגנַאגרַאֿפ יד ,םיכאלמ יד ,םקאיֿבנ

 .ןעמַאזוצ עלַא ךיז ןעמוק טציא .םיתמה-תיחּת ףיוא טרַאװעג ןבָאה
 .טנַײש הנֿבל יד ןוא טכַאנ זיא סע .ףיוא רעה ,ףיוא רעה ,סוֿפור ,טסמולח וד --

 -ינוצּפָארַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,לוק ַא טרעהרעד רימ ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 .ןּפמָאל-לייא יד ןטכיולעג ןיוש ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,עסַארעט רעד ןוֿפ ןרעד

 סיורג טימ ,אמיחרו אליחדב טָאה ןוא קרַאטש ןוא ןיד ןעוועג זיא לוק סָאד ןוא

 | .ֿבוט-םוי םעד ןעוועג שדקמ הנווּכ

 ,ללה זדנוא וצ ןעמוקעגוצ זיא -- ,ןַײװ סוּכ ַא רעביא שודיק טכַאמ יבר רעד --

 -ֿפיױא זדנוא טָאה ןוא ,טנַאװ רעד ןוֿפ לקניוו ןרעדנַא ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו

 : .םולח רעזדנוא ןוֿפ טקעוועג

 .ֿבוט-םוי םעד שדקמ זיא יבר רעד ,ָאי --
 "ףמא; :תוכרב יד ףיוא טרעֿפטנעעגּפָא ןבָאה רימ- ןוא

 ןשיוװצ ןעמוקעגרָאֿפ עסַארעט רעד ףיוא ןביוא זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא

 טשינ רענייק ,ןעוועג ןביוא טשינ זיא רענייק ,רענייק .םידימלּת ענַײז ןוא ןיבר םעד

 .םידימלּת יד ןוא רע ץוחַא ,רענייק .טײלגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,ןעיױרֿפ יד ןוֿפ

 םידימלּת יד .טגָאזעג סנדײשרַאֿפ ךיז ןעמ טָאה ,םורַא טַײצ ַא ןיא ,רעטעּפש

 יד ןבעגעגרעביא רדס םעד ַײב ןביוא טרָאד ייז טָאה רע זַא ,טלײצרַאֿפ ןבָאה

 זַא .תירב םעַײנ ַא ףיוא ןעוועג תירב-תרוכ ייז טימ טָאה ןוא םיתושר עטסכעה

 "עג רעטעּפש ךיא בָאה סָאד --- .שיײלֿפ ןוא טולב ןַײז ךרוד ןעוועג תרוכ ןבָאה יז

 -עגנַײרַא ןילַא רעטעּפש זיא רע ןעוו ,ליומ סעסוֿפור דנַײרֿפ ןַײמ ךרוד טרעה

 ,חסּפ לש רדס םעד ַײב ,ןביוא טרָאד לָאז יבר רעד : תירב םעַײנ םעד ןיא ןטָארט

 ךיז טעװ סע סָאװ ,ץלַא טגָאזעגסױרָאֿפ ןוא תודוס-דוס ןעוועג הלגמ ןבָאה יז

 סָאד טכער ןייק ןוא תושר ןייק טשינ בָאה ךיא סָאװ ,געט יד םיא טימ ןֿפערט

 ,ןביוא ןענַאטשעג ןענַײז רימ תעשב רָאנ .ייז וצ טשינ רעהעג ךיא ,לַײװ ,ןרירוצנָא

 םעד טרעהעג רָאנ רימ ןבָאה ,זדנוא טימ ןעוועג ךיוא זיא ללה ןוא ,רעיומ רעד ַײב

 ,ןגָאז ללה ןוא ןעגניז םיליהּת ךעלטיּפַאק טרעהעג ךיוא רימ ןבָאה רעטעּפש ,שודיק

 ַא ןענָאטשעגּפָא ןענַײז רימ יװ םעד ךָאנ ,רעטעּפש ךָאנ .רדס ןשידִיי ןדעי ַײב יו

 "ייל םעד ךרוד ּפָארַא רעװ טכירק סע יו ,גנילצולּפ ןעזרעד רימ ןבָאה ,לַײװ עגנַאל

 ןעזעג רימ ןבָאה ,רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ ןעוו .גנוניואוו סללה ןוֿפ לרעט

 ,רעטּפינקרַאֿפ ַא ,רעטרעקױהעגנַײא ןַא ,רעקידלקַאװ ַא ,ּפָארַא טמוק רע יו ,ןהדוהי

 טי:



 ןסעזַאב טלָאװ רע יװ ,רעטרעוו ןיילַא ךיז ֹוצ טדער ןוא ,רעטעשטרָאקעגנַײא ןַא

 רע טָאה ,םיא וצ רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ זַא ,טסַײג ןטכעלש ַא ןוֿפ ןעוועג

 -נָא ןגיוא ענעדנוצעגנָא ,עטרעטַאמעגסיא ,עטיור ענַײז טימ טקוקעגנָא זדנוא

 : טנעקרעד טשינ זדנוא טלָאװ רע יו ,טקוקעג

 ?ריא טנעז רעוו ,ָאה --

 -עג זדנוא טָאה רע ןוא ,ןומידקנ ןיבר רעזדנוא ןוֿפ םידימלּת ןענַײז רימ --

 ןוא המשנ ןַײד רַאֿפ ארומ טָאה רע זַא ,ןגָאז ןזָאל וצ ןוא ןכוזוצֿפױא ךיד טקיש

 ,למיה ןוֿפ ףליה ,אימשד אתעיס ןבָאה טסֿפרַאדַאב וד

 -רַאֿפ ןעוועג טשינ זדנוא טלָאװ רע יו ,טקוקעגנָא זדנוא טָאה הדוהי רעבָא

 "עג טָאה רע ןוא ,רעטרעוו ערעזדנוא טרעהעג ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו ,ןענַאטש

 ; דנַאנַאכָאנ קידנגָאזרעביא ,ךיז וצ רעטַײװ טדער

 וט ,ןָאט טסלָאז וד סָאװ ,סָאד . . . דניוושעג וט ,ןָאט טסלָאז וד סָאװ ,סָאד --

 | ... דגיוושעג

 םיא טימ טקעדרַאֿפ ןוא לטנַאמ ןַײז ןוֿפ קע םעד ןעמונעג טָאה הדוהי ןוא

 טזַײרּפשעגקעװַא טָאה רע ןוא .ןַײרַא ןגיוא יד ןיא ףיט זיב ןרעטש ןַײז ןוא ּפָאק ןַײז

 ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז טָאה ןטָאש רעטכידעג ַא יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא .רעדנוזַאב

 .ױזַא ,רע יו ןוא .סַאג ןוֿפ רענייטש יד רעביא ןהדוהי טײלגַאב ןוא טנַאװ-רעיומ רעד

 ןַײז רעביא ןגיוצעגרעבירַא לטנַאמ ןַײז ןוֿפ קע םעד טַאהעג ןטָאש ןַײז ךיוא טָאה

 ןטָאש רעד ןוא .ןגיוא ענַײז רעביא זיב טכיירגרעד .ןוא ,ןרעטש ןַײז רעביא ,ּפָאק

 ןטלַאהעג ךיוא ןוא ןהדוהי ךָאנ טרעקיוהעגנַײא ןוא ןגיובעגנַײא ןעגנַאגעג זיא

 : רענעסעזַאב ַא יוװ ךיז רַאֿפ ןעלמרומ ןייא ןיא

 ...דביוושעג וט ,ןָאט טסלָאז וד סָאװ ,סָאד ---

 ,רָאדירָאק:סַאג ןלָאמש ַא ןיא ןדנואושרַאֿפ ןענַײז ןטָאש רעד ןוא הדוהי ןוא

21 
 -יא ןעמוקעגרעטנורַא םידימלּת ענַײז ןוא יבר רעד ךיוא ןענַײז םורַא לַײװ ַא ןיא

 ןוא ,דיילק סַײװ ןַײז ןגָארטעג טָאה יבר רעד ןוא .עסַארעט טללה ןוֿפ לרעטייל ןרעב

 זיא ,ֿבוט-םוי רַאֿפ הנּתמ ַא טקישעג םיא טָאה יתמר ףסוי סָאװ ,ךוט-סייווש סָאד

 ,טשיוועג םינּפ ןַײז ןוֿפ סייווש םעד טימרעד ךיז טָאה רע ןוא ,טנַאה ןַײז ןיא ןעוועג

 ענַײז טימ ןביוא ןעועג זיא רע סָאװ ,העש רָאּפ יד ךרוד זיא יבר רעד םערָאװ

 ןוא ,ןבעגעגסױרַא ךיז ןוֿפ תוחוּכ ענַײז טָאה סָאװ ,רענייא יו ןעוועג ,םידימלּת

 .רעִירֿפ יו רעדימ ןוא ןעוועג רעלעקנוט טכַאנ רעד ןוֿפ טכיל ןיא זיא םינּפ ןַײז

 -רעַײֿפ ַא יו .רעירֿפ ןעזעג םיא ןבָאה רימ יוװ ױזַא טשינ ןעגנַאגעג זיא רע ןוא

 רע ןוא ,ןעלסקַא ענַײז ףיוא ןגױבעגּפָארַא ןעוועג זיא ּפָאק ןַײז רָאנ ,לַײז רעקיד

 רעד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע םערָאװ ,ֿבקעי דימלּת ןַײז ףיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה

 .ןבעגעג ךיז ןוֿפ תויח ליֿפ חסּפ לש רדס םַײב הדוֿבע רעד ןיא טָאה תרצנ ןוֿפ יבר

 ךעלרעווש ןעוועג ןענַײז ייז ןוא .םיא רעטניה ןעגנַאגעג ןנַײז םידימלּת יד

 "רעטנוא ךיז ןבָאה ייז ןוא ייז ףיוא ןלַאֿפעג זיא ףָאלש רעד ,שיילֿפ ןוֿפ ןוא ןַײוװו ןוֿפ
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 זיא יבר רעד ןוא .םיליהּת ןוֿפ םיקוסּפ ענעסירעגּפָא ןעגניז טימ טרעטנומעג
 ענַײז ןוא ,םידימלּת ענַײז ןשיווצ ,רענעזָאלרַאֿפ א ,רעמַאזנייא ןַא יו ןעגנַאגעג
 טשינ ןוא טרעדנואוורַאֿפ ןעוועג ןענַײז רימ ןוא ,גנַאג ןַײז טײזרַאֿפ ןבָאה ןצכערק
 סָאװרַאֿפ ןוא קירעיורט ױזַא זיא רע סָאװרַאֿפ ,טײדַאב ץלַא סָאד סָאװ ,טסואוועג
 יד ַײב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא .,ןיילַא ,טמַאזנײארַאֿפ ךיז טליֿפ רע
 ,יבר רעד יװ ,ןבָאה טַײל ליֿפ םערָאװ ,ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא רע סָאװ ,ךעלזַײה
 ןוא םירדס יד ַײב ןסעזעג טציא ייז ןענַײז ,טנװָא ןיא טנַײה ןטכָאשעג טַאהעג
 ןריט ענעֿפָא יד ךרוד ןוא רעכעל-רעטצנעֿפ יד ךרוד .חסּפ-"ןברק םעד ןסעגעג ןבָאה
 -סױרַא טָאה גנַאזעג-ללה רעד ןוא ,ןּפמָאל ענעדנוצעגנָא יד טנַײשעגסױרַא ןבָאה

 ,ךעלזַײה יד ַײב טלעטשעגּפָא ךיז יבר רעד טָאה .סיױרַא ןסַאג יד ןיא ןעגנולקעג
 יב ןעמַאזוצ ןציז תוחּפשמ יד יװ ןעזעג ןוא רעכעל יד ךרוד טקוקעגַײרַא טָאה
 -עג טגײלעגֿפױא טימעג ןַײז זיא .טָאג רעייז טימ חמׂשמ ךיז ןענַײז ןוא םירדס יד
 יד טשטנעבעג ןוא טנַאה ןַײז ןבױהעגֿפױא טרָאד ןוא ָאד טָאה רע ןוא ,ןרָאװ

 : .ןריט ענעֿפָא יד ךרוד ןיבוסמ

 ךעלפמעל ענעדנוצעגנָא טימ טלקניֿפעג טָאה ןורדק לחנ רעצנַאג רעד ןוא

 טָאה לארׂשי יוװ ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,סױרַא ןטלעצעג ןוא ךעלזַײה עלַא ןוֿפ

 טָאה ןוא טלעוו ןקע עלַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןוא ,טָאג ןַײז וצ טרעקעגקירוצ רעדיוו
 -עגֿפױא טָאה יבר רעד ןוא .ןויצ גרַאב םעד םורָא ןטלעצעג ענַײז ןגָאלשעגֿפױא
 : ןֿפורעגסיױא ןוא טנעה ענַײז ןביוה

 !לארׂשי ךיתונּכשמו ֿבקעי ךילהוא וֿבוט המ --

 .עמערָא יד ןוֿפ ןטלעצעג יד טשטנעבעג טָאה רע ןוא

 רעטכעלעג טימ ןענַײז סָאװ ,רעדניק עּפורג ַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא טָאה רע ןוא
 ןעגַײז ןורדק קמע ןיא ןסַאג יד םערָאװ ,סױװַא טלעצעג ַא ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא
 -ּפָא טַאהעג ןיוש ןבָאה טַײל יד ןוֿפ לייט סָאװ ,רדס םעד בילוצ טנעלַאב ןעוועג
 ןשיװצ ןעגנַאגעגנַײרַא רע זיא ,ןעזעג רעדניק יד טָאה יבר רעד יו ןוא .טכירעג
 ןביוהעגֿפױא רע טָאה ןטייווצ םעד ,לּפעק ןרעביא טעלגעג רע טָאה םענייא ,ייז

 טגײלעגֿפױרַא טנעה יד רע טָאה ןטירד ַא ףיוא ןוא ,ץרַאה ןַײז וצ ןעמונעגוצ ןוא
 ,געוו ןצנַאג םעד רעביא תוכרב טימ טײרּפשעג רע טָאה ױזַא ןוא .טשטנעבעג ןוא
 םידימלת יד ןוא .טַײלעמערָא יד ןוֿפ ןטלעצעג יד ַײברַאֿפ ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ

 ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה ייז ןוא ,סע טוט רע סָאװרַאֿפ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה
 .טײרֿפעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,רשוּכה-תעש ַא ןיא זיא יבר רעד זַא

 טשינ יבר רעד זיא ,םיתזה-רה םוצ ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 רע יוװ ,הגּפ-תיב ןייק גנַאגכרוד-ןזלעֿפ םעד ןיא ,ךיוה רעד ןיא ןעגנַאגעגֿפױרַא
 ,סטכער ֹוצ געוו ןַײז טגײנעגּפָא טָאה רע רָאנ ,טנוװָא ןיא ןָאט לָאמ עלַא סע טגעלֿפ
 -ןסערּפיצ יד ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא רע ןוא ,םיתזה-רה ןוֿפ לייט ןרַאבטכורֿפ םעד וצ
 ןיא .טַײל עכַײר יד ןוֿפ רענעטרעג יד ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ךעלדלעוו
 רעליטש ןוא רעלעקנוט ךָאנ רעמייב-ןסערּפיצ יד ןענַײז הנֿבל רעד ןוֿפ טכיל
 רעקידתועינצ טימ טגעוװַאב ןוא טניוו ןיא םורֿפ טלקָאשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעוועג
 ,רעזַײה יד יײב רעַירֿפ יו ןוא .ּפעק ערעייז ףיוא ןעניורק ענירג יד טייקרעביוז
 טקוקעגנַײרַא ןוא רענעטרעג יד ַײב טלעטשעגּפָא טציא ךיז יבר רעד טָאה ױזַא
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 ןוא ,רעמייב יד טרירַאב טנַאה ןַײז טימ טָאה רע ןוא ,ןטעכַאטש עגעֿפָא יד ךרוד
 ,טשטנעבעג ייז טלָאװ רע יו ,טלמרומעג ןבָאה ןּפיל ענַײז

 ,טימעג ןַײז טסואוועג ןעוועג טלָאװ הנוי-רב ןועמש יװ ,ןעוועג זיא סע ןוא
 רע ןוא ,ןקרַאטש ןיבר ןַײז טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ןיבר ןַײז וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא
 : ,דיילק ןַײז טרירַאב עביל טימ טָאה

 -טסנעד ןענַײז יז ןוא .ןענועמש ןעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןנח-ינב יד ןוֿפ זיוה סָאד ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ןעוועג לָאמ
 ןוֿפ רעיוט ןיא ןסעזעג ןענַײז לודג-ןהּכ ןוֿפ רעעזֿפױא יד ןוא .םיתזה-רה ןֿפױא
 .טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא ןענועמש וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא ,זיוה

 סע יװ ױזַא ,טכַאנ עקיזָאד יד ריִמ ןיא ןרעוו טלכיורטשעג טעװ עלַא ריא ---
 ,"ףָאש יד ןטײרּפשרַאֿפ לעװ ןוא רעֿפעש םעד ןגָאלש לעװ ךיא; : ןבירשעג טייטש

 ךיא ןוא -- ,ןעירשעגסיוא רע טָאה ױזַא ,טרעהעג סָאד טָאה ןועמש יװ ןוא
 םעד ןיא ןטכיולעג ךיז טָאה ּפָאק רעסיורג ןַײז יו הׂשעמ-תעשב ןעזעג בָאה
 : טכַאנ רעד ןוֿפ טכיל

 ןייג וצ טיײרַאב ןיב ךיא .ךיא טשינ רעבָא ,ןרעװ טלכיורטשעג ןלעוװ עלַא ---
 ,טיוט םוצ וליֿפַא ,הסיֿפּת רעד ןיא ךיוא ריד טימ

 ןענַײז ,דייר סנועמש טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו ,םידימלּת ערעדנַא יד ךיוא ןוא
 ; טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ןיבר רעייז וצ ןֿפָאלעגוצ ,ייז ןוֿפ רערעדעי ,ייז

 | ! ףימ ךיוא --
 ךיז טָאה לכיימש רעקירעיורט ַא ןוא ,טגָאזעג םיא וצ טָאה יבר רעד רעבָא

 { ןפיל ענַײז ףיוא ןזיוװַאב

 ךָאנ טעװ ןָאה רעד רעדייא ,טכַאנַײב טנַײה : ריד ךיא גָאז ןמָא ,ןועמש ---
 !לָאמ ירד ןענעקײלרַאֿפ ךימ וטסעוו ,ןעיירק

 טסױֿפ ןַײז טימ ץרַאה ןיא ךיז ןּפַאלק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןועמש רעבָא
 | :ןיבר םעד טרעכיזרַאֿפ טָאה ןוא

 טשינ ךיד ךיא לעװ ,ןרעװ טיוטעג ףרַאדַאב ךיא זַא ,ןסיוו וליֿפַא לָאז ךיא --
 .ןענעקיײלרַאֿפ

 ,טרעכיזרַאֿפ ערעדנַא יד ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא

 ,שדקמה-תיב ןיא שדוקה-תדוֿבע ןַא וצ גנַאגֿפױא םוצ יו ,טירט עכעלעמַאּפ טימ
 ןטָארטעגנַײרַא יבר רעד זיא ,רעיורט ןוא טסנרע ןֿפיט ןיא ךיז ןיא ןסָאלשרַאֿפ
 ,רעקירד-לייא יד ןוֿפ ןטרָאג םוצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,עײלַא רעלָאמש רעד ןיא
 ןעגיויוק-רעטעלב עקידנשיור ,עלעקנוט טימ ,ענעסקַאװעג-קנַאלש ייר עטלּפָאט ַא
 טָאה יבר רעד .עײלַא ןטַײז עדייב ןוֿפ ןענַאטשעג זיא רעמייב-ןסערּפיצ עטרעװשַאב
 -הנֿבל םעד ןיא רעמייב-ןסערּפיצ יד סָאװ ,סנטָאש עיולב ,עטכידעג ףיוא ןטָארטעג
 ,רעטכידעג ַא ןיא ,םיא רעטניה .געטש ןלָאמש םעד רעביא טײרּפשרַאֿפ ןבָאה ןַײש
 ןענַײז ,עקידנעשטּפעש סעמיטש עליטש טימ ,טקירדעגנעמַאזוצ עּפורג רעלעקנוט
 ןטכידעג ַא וצ טריֿפעג טָאה עײלַא-ןסערּפיצ יד .םידימלּת ענַײז ןעגנַאגעגכָאנ
 -לייא םעד ןטלַאהעגמורַא לטרַאג ַא טימ יװ ןבָאה עכלעוו ,רעמייב-ןווילָא ןוֿפ םַאצ
 ןַא ןעמונעגנָא רעמייב-ןווילָא יד ןבָאה טכיל-הנבל ןכעליולב םעד ןיא .,ןטרָאג
 גנַאגנַײרַא םעד שיטסימ טבעװרַאֿפ ,רילָאק-רעבליז ןקיטרַאדמערֿפ ,ןטנַאקַאבמוא
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 "גמא םעד ןבעגעג טָאה בעוועג-ןגיײװצ רעקידנכערבצרַאה רעייז ןוא ,ןטרָאג ןיא

 .טעבעג ןיא למיה םוצ טנעה עטקערטשעגסיוא ןוֿפ קורד
 רעד ןוֿפ טָאה ,ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג םעד ןטָארטַאב טָאה יבר רעד ןעוו ןוא

 זיא סָאװ ,לַאש-ןטייּפמורט םעד ןוֿפ ָאכע רעקידנעייגסיוא ןַא טרעהעג ךיז סנטַײװ
 ,ןבעגעג ןסיוואוצ םינהּכ יד ןבָאה סָאד .ףיוה-שדקמ-תיב םעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא
 רעד ףיוא ךיז ןעלסקעוו ןכַאװ יד ןוא ןָא ךיז טביוה הרומשַא:טכַאנ עטייווצ יד זַא

 .רעיומ-שדקמ-תיב
 טָאה ,ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ ןעוו ,רעבָא רַאֿפרעד

 טָאה סָאװ ,ןלַארטש-הנֿבל ןוֿפ ןגער רעד יװ ןעוועג זיא סע .ןבעל טימ טלמיוועג ָאד
 סָאד ןסימשעגרעטנוא טָאה ,רעטנורַא למיה ןוֿפ סרעבעצ עלוֿפ טימ ןסָאגעג ךיז
 ןיא טכַאנ רעד ןיא ןֿפַאש ןוֿפ דוס םעד ןוֿפ תודע ןַא ןעוועג זיא ןעמ ןוא ,ילבעג
 רעקרַאטש יו ,ןסָאגעג ךיז טָאה טײקיטֿפוד עקיד ַא .ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג םעד
 עג ןוא טולב סָאד טרעצרַאֿפ --- ,ןַײרַא סרעּפרעק יד ןיא סערָאּפ יד ךרוד ,ןַײװ
 םידימלּת יד יו ױזַא .ןגיוא יד רעביא ךעלקעד יד ןטכיוועג ערעווש טימ טקירד

 ןוֿפ םוֿפרעּפ יו רָאנ ױזַא ,ךיז רעטנוא זָארג עכייוו סָאד טליֿפרעד רָאנ ןבָאה
 ןענַײז ,טרעכיױררַאֿפ םישוח ערעייז ,ךערַײװ יו ,טָאה ןטילבעג עקיטולב ענעֿפָא יד
 ןענַײז סָאװ ,םידימלּת יד רָאנ טשינ ,ףָאלש ןֿפיט ַא ןיא ןלַאֿפעגקעװַא דלַאב יז
 ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ֿבקעי ןוא ןנחוי ,ןועמש וליֿפַא רָאנ ,ןסיורד ןיא ןסעזעג

 רעווש ןבָאה ,גנַאגנַײרַא םַײב טכַאװעג ןבָאה ןוא ,ןטרָאג ןיא ,קינייװעניא ןיבר ןטימ

 רעד ןעוועג זיא ,ָאד ןעוועג זיא סע סָאװ ,ץלַא םערָאװ ,ףָאלש ןטימ טֿפמעקעג
 ךוּפיה רעד ,ץרַאה סניבר םעד טקירדעג גנַאל ױזַא טָאה רעכלעוו ,טיוט ןוֿפ ךוּפיה
 ורמוא יד ןעוועג סע זיא ,ורמוא ןַא ןעוועג זיא סע ןעוו .ורמוא ןוא קערש ןוֿפ
 טקעוועג ,ןבָאה עכלעוו ,ןטקעסניא ןוֿפ ןעמושז ַא ; ןבעל ןוֿפ גנוגעװַאב : ןֿפַאש ןוֿפ
 -רעמולש םעד ןיא ןעמולב יד ַײב טעיָארעג קירעֿפײא ךיז ,טכיל ןקיבײא םעד ןוֿפ
 טריֿפעגנָא זיא טכיל ןוא ברַאֿפ ןוֿפ ליּפש ַא ,ןטרָאג ןטרעײלשרַאֿפ טכיל ,ןקיד
 "עג יד ןוֿפ טייקקיד רענירג-לקנוט רעד ןוא ןלַארטש-הנֿבל יד ןשיוװצ ןרָאװעג
 ןיא ןעמונעג טָאה ןירג-ןגַײװצ ןוא טכַאנ ,ןטָאש ןוֿפ בעוועג ַא .ןעמולב ןוא ןסקיוו
 ,ןיײגכרודַא טזָאלעג טשינ ייז ןוא ןלַארטש-הנֿבל ןוֿפ סוגסיוא ןַא טֿפַאשנעגנַאֿפעג
 ןעגנוזעגסױרַא ןוא ליונק ןייא ןיא סנירג ןוא טכיל טבעוועג ןיוש ךיז ןבָאה סע ןוא
 .ףַאשַאב ןוֿפ גנַאזעג סָאד ןכורעגליואוו עקידנּפַאכרַאֿפ טימ

 ןוא ֿבקעי ,ןועמש וצ ןֿפורעגנָא ךיז יבר רעד טָאה ןבעל ןוֿפ גנַאזעג םעד ןיא
 :טסגנַא ןוא ארומ ןטַארַאֿפ טָאה סָאװ ,לוק ַא טימ ןנחוי

 ,טרַאװ ןוא .ָאד טבַײלב .טיוט םוצ זיב קירעיורט זיא טימעג ןַײמ ---
 ,ןטילב עטכידעג יד וצ זיב ןעגנַאגעגנַײרַא זיא ןוא טרעטַײװרעד ךיז טָאה רע ןוא

 ןוֿפ יבר רעד טינקעג טָאה ןֿפַאש ןוֿפ סעצָארּפ ןקידתודוס םעד ןוֿפ טימ רעד ןיא
 -ערג יד ןשיווצ טערונעגנַײא םינּפ ןַײז טָאה רע יוװ ,ןעזעג םיא ןבָאה רימ .ּתרצנ
 טָאה רע .ליומ ןַײז טימ ,ןּפיל ענַײז טימ טרירַאב ייז טָאה רע .ןצנַאלֿפ יד ןוא רעז
 טלָאװ רע יוװ ןעוועג זיא סע ןוא ,לברַא עסַײװ יד ןיא סמערָא ענַײז טקערטשעגסיוא

 ; טסורב ןַײז וצ ןקירדוצ ףַאשַאב ןצנַאג םעד .ןעמענמורַא טלעוו עצנַאג יד טלָאװעג
 טרָאד רע טָאה ױזַא .ןבעל ןיא ןרעמַאלק ךיז טלָאװעג טלָאװ רע יו ןעוועג זיא סע
 | ,לַײװ ַא טלַײװעג
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 ךיז ןרעטנענרעד וצ טירט עליטש טימ טגַאװעג טָאה סָאװ ,סוֿפור רבח ןַײמ
 תונמחר בָאה ,למיה ןיא רעטָאֿפפ :ןטעבעג טָאה רע יװ טרעהעג טָאה ,םיא וצ
 יװ ,טלעוו ןַײד זיא ןייש יו .ףיוא םימחר ןַײד ןיא םיא םענ ,ףַאשַאב ןַײד ףיוא
 רָאנ .ףיוא ןבעל ןיא טייג ןוא טילב ץלַא ,עז !טָאג ,םיׂשעמ ענַײד ןענַײז סיורג
 רימ ןוֿפ העש יד לָאז ױזַא ,ךעלגעמ זיא סע ןעוו ? טיוט ןוֿפ ןטָאש ןיא ןייג לָאז ךיא
 ."ריד ַײב ךעלגעמ זיא ץלַא ,אבא .ןײגַײברַאֿפ

 סָאװ ,ֿבקעי ןוא ןועמש וצ ןעמוקעגוצ זיא ןוא ןביױהעגֿפױא ךיז טָאה רע ןוא
 -נָא ךיז רע טָאה ,ןֿפָאלש ןענוֿפעג ייז טָאה רע ןוא ,ייז ןבעל ןענַאטשעג ןענַײז רימ
 : ןֿפורעג

 ,טעב ןוא טכַאװ ? העש ַא ןכַאװ טנָאקעג טשינ וטסָאה ?וטסֿפָאלש ,ןועמש --
 סָאד רעבָא ,קיליוו זיא טסַײג רעד .גנולכיורטש ןייק ןיא ןעמוק טשינ טלָאז ריא זַא
 .ךַאװש זיא שיײלֿפ

 ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאֿפעג רעדיוו זיא רע ןוא ,טרעטַײװרעד ךיז טָאה רע ןוא
 : ןטעבעג :טָאה רע

 .ןעמָאז ןַיַימ טײזרַאֿפ בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,דלעֿפ סָאד ןענַײז ייז !אבא ,אבא;
 -רַאֿפ טעװ דלעֿפ סָאד ןעוו .תואוֿבּת ענַײמ ןגָארט לָאז סָאװ ,רעקַא ןַײמ ןענַײז ייז
 ןריױלרַאֿפ טעװ ןעמָאז ןַײמ ?ןרעװ רעקַא ןַײמ סיוא טעװ סָאװ ,ןרעו טעטכינ
 -גייא ךיא בָאה ייז ןיא .בָאה ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןיא סָאד ,אבא ,אבא ,ןייג
 לָאז ןבעל ןַײמ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,עז .ץנַאלֿפ ןַײמ טיה .טרָאװ ןַײמ טצנַאלֿפעג
 ."ןייג ןרױלרַאֿפ טשינ לָאז ימ ןַײמ ןוא טסיזמוא ןעוועג ןבָאה טשינ

 וצ ןייגוצנָא ןעמוקעג רעדיוװ זיא ןוא ןבױהעגֿפױא רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא
 ןרעווש ןַײז טנעלעגנָא טַאהעג טָאה ןועמש : ןענוֿפעג טָאה רע ןוא .ןנחוי ןוא ןועמש
 ןַײז טַאהעג טָאה ֿבקעי רעדורב ןַײז ןוא ,טסורב רעקרַאטש סננחוי ףיוא ּפָאק
 -עגנַײא ,קַאמשעג ןֿפָאלשעג ייז ןענַײז ירד עלַא ןוא ,סיוש סננחוי ףיוא ּפָאק
 ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטילבעג יד סָאװ ,טײקיטֿפוד רעקרַאטש רעד ןוֿפ טרוּכיש

 : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה עושי
 -רַאֿפ טשינ לָאז הנומא ןַײד זַא ,ריד רַאֿפ ןטעבעג בָאה ךיא ,ןועמש ,ןועמש ---

 ,רעדירב ענַײד קרַאטש ,ןָאט הֿבושּת טסעוו וד זַא .ןרעוו טדנעל
 טנקירטרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז ןוא -- ,ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןועמש ןוא

 : ףָאלש ןוֿפ
 טיוט ןיא ,הסיֿפּת ןיא ריד טימ ןייג וצ ןסיוו וליֿפַא לָאז ךיא זַא ,יבר ,יבר --

 .ףָאלש ןיא ןלַאֿפעג רעדיוו זיא רע ןוא ...וליֿפַא

 רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא .ייז ןוֿפ טרעטַײװרעד רעדיוו ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 ללּפתמ זיא רע יו טרעהעג רימ ןבָאה עלַײװ עגנַאל ַא .דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעג

 -וספ יד רעצ סיורג טימ טגָאז רע יוװ ,לוק ןַײז טרעהעג ךיז טָאה ךָאנרעד .שחלב

 | ;ללה ןוֿפ םיק
 רעד ןוֿפ טֿפַאשגנע יד .טיוט ןוֿפ ןקָאטיײװ יד טלגנירעגמורַא ךימ ןבָאה סע;

 ךיא ,ןֿפור ךיא וט ןעמָאנ סטָאג .רעיורט ןוא תורצ .טכיירגרעד ךימ טָאה בורג
 ,רימ ןוֿפ סוּכ םעד קעװַא םענ ,אבא ,אבא .המשנ ןַײמ עװעטַאר : טָאג ,ךיד טעב
 טָאה ןגַײװש טונימ ַא ךָאנ ןוא ."טסליוו וד יװ טרעַײנ ,ליוו ךיא יו טשינ -- ךָאד
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 יכ ,ער אריא אל תומלצ יגב ךלא יכ םגו; -- :לֹוק קרַאטש ַא טימ ןֿפורעגסױא רע

 "!ידמע התא

 ,ןועמש וצ לָאמ ןטירד ַא ןעמוקעגוצ זיא ןוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע ןוא

 ןגיוא ערעייז .טרעמולשרַאֿפ ןענוֿפעג רעדיוװ ייז טָאה רע ןוא .ֿבקעי ןוא ןנחוי

 ; טגָאזעג ייז וצ רע טָאה .ןעוועג רעווש ןענַײז

 !ןעמוקעג זיא העש יד .גונעג זיא סע .ּפָא ךַײא טור ,רעטַײװ טֿפָאלש ---

 טשינ טייטש זדנוא רַאֿפ ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא .טקוקעגנָא םיא ןבָאה רימ ןוא

 ,רדס םוצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ,ןעזעג םיא ןבָאה רימ יו ,למיה ןוֿפ ךאלמ ןייק

 ןגיוא ענַײז ןוֿפ טקוקעג טָאה טיוט ןוֿפ קערש רעד .םדוירׂשב רעכעלנייוועג ַא רָאנ

 רע .ןעוועג גישַא-יולב ,הנֿבל רעד ןוֿפ גנוטכַײלַאב רעד ןיא ,זיא םינּפ ןַײז .סױרַא

 "עג ןבָאה טייווש סנּפָארט עסיורג ןוא ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ טרעטיצעג טָאה

 רעד ףיוא טולב סנּפָארט יװ ,בַײל ןַײז ןוֿפ ,דרָאב ןַײז ןוֿפ ,רָאה ענַײז ןוֿפ ןענור

 .דרע

 זיא ,ּפָאק םענעגיױבעגנַײא ןַא טימ ,ןייטש ױזַא ןעזעג םיא ןבָאה רימ יװ ןוא

 ןגיוא ענַײז ןיא טלקניֿפעג ןבָאה ןרערט ןוא ,זדלַאה ןַײמ ףיוא ןלַאֿפעג סוֿפור

 :טעשטּפעשעג טָאה רע ןוא

 םוצ ןייג רעִירֿפ ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,םימשה ןמ ךאלמ רעד סָאד זיא --

 ןעמוק לָאז הלואג יד ןוא העושי יד סָאװ ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד סָאד זיא ? רדס

 ,םיא ןוֿפ ךיז ןסיג ןטסגנַא ןוא טרעטיצ רע ,עז ? םיא ןוֿפ

 ןעוועג הלגמ טָאה הדוהי יװ .הניע-תיב ןיא טלמונַא טרעהעג בָאה ךיא -

 ןֿפײרגַאב ,ןליֿפ לָאז םדא-ןב רעד .ידּכ : םדא-ןב ןוֿפ דוס םעד יאנקה ןועמש רַאֿפ

 םעד ןיא ןבעגעגנַײרַא טָאג טָאה ,ןזיילסיוא טמוק רע סָאװ ,עלַא יד ןײטשרַאֿפ ןוא

 ןגָאטיײװ יד טליֿפ ,ןבעל ןכָאנ טסולג רע .םדו"רׂשב ןדעי ןוֿפ רוטַאנ יד םדאדןב

 רערעסערג ליֿפ ַא ןיא טוט ןרַאֿפ דחּפ םעד ןוֿפ ןלַאֿפַאב טרעוו ןוא רעצ ןוֿפ

 ,םדוירׂשב רעדנא רעדעי יוװ ,סָאמ

 טימ זיא טָאג זַא ,ךָאד טסייוו רע ? ױזַא ךיז רע טקערש סָאװרַאֿפ רעבָא --

 ןַײז חצנמ ייז טעוװ ןוא םיתושר יד ךָאד טָאה רע .םיא

 יו ףיֹוא ךיז רע טריֿפ ,םיא ןלַאֿפַאב קערש ןוֿפ ןטסגנַא יד תעשב רעבָא --

 ,םדו-רׂשב רעדעי

 ? ךיז רע טקערש סָאװרַאֿפ ---

 ,סעּפע ,טשינ ןעעז רימ סָאװ ,רע טעז סעּפע .סָאװרַאֿפ ,טשינ סייוו ךיא ---

 .ןעשעג טעװ סע סָאװ

 ?ןעשעג טעװ סָאװ ,רימ גָאז ,רימ גָאז ?ןעשעג טעוװ סָאװ ---

 . .רעה ...רעה .. רעה .טשינ סייוו ךיא ,טשינ סייוו ךיא --
 ןוֿפ ןשיור סָאד יװ ,טירטסוֿפ ןוֿפ ָאכע ןַא טרעהעג ךיז טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ

 גרעב רעביא ןוֿפ יו ןעוועג סע זיא טשרעוצ .ךיז טרעטנענרעד סָאװ ,רעסַאװ ַא

 ןעגנילק ַא .טרעהעג רעקרַאטש ךיז טירט יד ןבָאה רעמ לָאמַא סָאװ רָאנ ,ןלָאט ןוא

 .ךיז טרעטנענרעד ,ךיז טרעטנענרעד סע .עסַאמ ַא ןוֿפ גנוגעווַאב ַא ,רעוועג ןוֿפ

 ,טרַאװעגסיוא ןבָאה ןוא ןבילבעג ןייטש םעטָא ןָא ןענַײז רימ
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 ,ףיוא טייטש !טרעֿפילעגסיױא טרעװו םדָא-ןב רעד !ןעמוקעג זיא העש יד --
 -סיוא יבר רעד טָאה -- ! ןטַארַאֿפ ךימ טוט סָאװ ,רעד טנעָאנ זיא סע .ןייג רימָאל
 ,ןֿפורעג

 טלסײרטעגּפָא טָאה רע .סיֿפ ענַײז ףיוא ןעוועג ןועמש זיא טונימ ַא ןיא
 ֿבקעי ןוא ןנחוי ךיוא .ּפָאק ןוֿפ גנוגעװַאב רעקרַאטש ַא טימ ףָאלש םעד ךיז ןוֿפ
 טנַאה סנועמש ןיא .ןיבר םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז .טּפַאכעגֿפױא ךיז ןבָאה
 ,דרעווש ַא ןוא ףלח ַא ןבעגעג ץילב ַא ןבָאה

 טימ ךָאנ ,ןֿפױלוצנַײרַא םידימלּת ערעדנַא יד ןביױהעגנָא ןבָאה ןסיורד ןוֿפ ךיוא
 ןרעוו טשַארעביא טזומעג ןבָאה יז .חוּכ טימ ךיז ןסירעגֿפױא ,ןגיוא ענעֿפָאלשרַאֿפ
 ןוֿפ רעַײֿפ טימ ןבעגעג רעמיש ַא טָאה ייז ךָאנ דלַאב םערָאװ ,רעמוקנָא יד ןוֿפ
 .דרעב ןָא ןוא דרעב טימ רעמינּפ ,ןרָאװעג ןטכױלַאב ןענַײז ועמינּפ ,ןצַאקרוטש
 עג גנולק ַא ןבָאה ןדרעוװש ,ןָאטעג ץילב ַא ןבָאה סרעצנַאּפ עטדײלקַאב-לָאטש
 .הדוהי ,סוֿפ ןייא ףיוא רעטנוא טקניה רע ,הדוהי טייג ייז ןוֿפ סיױרָאֿפ ןוא .ןבעג
 -טיור ענַײז טימ טכוז ,טלַײאעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,דניוושעג ,קידנעקניה טייג

 רעצרַאװש רעד .ּפָאק ןטימ טֿפרַאװ ,םידימלּת יד ןשיווצ ןעמעוו ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפ
 וצ דלַאב טייג רע .ןיבר םעד רע טעזרעד ךעלדנע .ךָאנ םיא ךיז טּפעלש ליעמ

 : טֿפור ןוא סמערָא עטקערטשעגסיוא טימ םיא וצ
 ! יבר ! יבר --
 ,םיא טשוק ןוא ןעושי ףיוא טלַאֿפ רע
 סרעצנַאּפ יד ,ןדרעװש ןוא סנקעטש טימ טדיײלקַאב ,עסַאמ עצנַאג יד רעבָא

 -ַּפָא סנטַײװ רעד ןוֿפ טייטש .,ןּפמָאל ןוא ןלעקַאֿפ יד ןוֿפ ןַײלשּפָא ןיא קידנעלקניֿפ
 טירש ןייק טשינ טגַאװ ןוא ;ָאָאג ןוֿפ קערש רעד ןלַאֿפַאב יז טלָאװ סע יוװ ,טקורעג
 "עג טָאה רע סָאװ ,ןיבר םעד ןוֿפ םוא הדוהי ךיז טקוק םניחב .,ןיבר םוצ ןָאט וצ
 טימ ,טקורעגּפָא ןעייטש ייז ,םיא רעטניה ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,טַײל יד וצ ,טשוק
 םעד ןעזעג בָאה ךיא .ןרָאװעג קירעבַאלש ןטלָאװ ייז יו ,טנעה ענעזָאלעגּפָא
 ,טמַאלֿפעגֿפױא טָאה םינּפ ןַײז .הׂשעמ-תעשב ןגיוא סהדוהי ןיא קילב-ףמואירט
 -גָא ןבָאה רעצרעה יד ןוא .םידימלּת ערעדנַא יד ןוֿפ רעמינּפ יד ךיוא ױזַא ןוא
 טסגנַא-טיוט ןוֿפ קידלּפַאצ ןֿפרָאװעג ךיז ,גנוטרַאװרעד ןיא ןּפַאלק וצ ךיוה ןביוהעג
 ! טשינ ןגַאװ ייז :גנונעֿפָאה רעטסכעה רעד וצ

 קידוצ ןיוש טָאה רע --- ,לוק קרַאטש ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יבר רעד ןוא
 : ןענואוועג טֿפַארק עצנַאג ןַײז

 ? ריא טכוז ןעמעוו ---
 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא ןבָאה סעמיטש ןוא
 !תרצנ ןוֿפ עושי --
 ,ןֿפורעגסוא יבר רעד טָאה -- !סָאד ןיב ךיא --
 טעװ סָאװ .גנוטרַאװרעד ןיא -- ןבילבעג ןייטש ןענַײז רעצרעה ערעזדנוא

 ןגָאװ ייז ,ןיינ ? טשינ רעדָא םיא ףיוא ןגייל וצ טנַאה ַא ןגַאװ ייז ןלעוו 1 ןַיַיז טציא
 םענייא ןדעי יװ ,טגיילעג ייז ףיוא ךיז טלָאװ טָאג ןוֿפ טנַאה עקיטכעמ ַא יו ,טשינ
 סניבר םעד וצ טגיילעג ןוא ןדנובעג קירטש עקידרעַײֿפ טימ ךאלמ ַא טלָאװ יז ןוֿפ
 עסַאמ עצנַאג יד טָאה ,ןוָאלבעגקירוצ ייז טלָאװ טָאג ןוֿפ םערוטש ַא יװ .סיֿפ
 ,רעטרע יד ןוֿפ קירוצ ףיוא לקַאװ ַא ןבעגעג ךיז עטנֿפָאװַאב
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 ןבָאה רימ רעבָא ,ןלעק ערעזדנוא ןיא טנערבעג טָאה יירשעג-ףמואירט רעד

 ןעלמיה יד ןוא --- טונימ ַא ךָאנ .ןענעֿפעוצֿפױא ליומ סָאד טגַאװעג טשינ דחּפ רַאֿפ

 ןענענרעד למיה ןוֿפ תולייח יד ןוֿפ רעדער יד רימ ןרעה ןיוש .ןטלַאּפש ךיז ןלעוו

 .ךיז
 .טגערֿפעג לָאמַא ךָאנ יבר רעד טָאה ? ריא טכוז ןעמעוו --

 רעד ןוֿפ עמיטש ערעכַאװש ַא טרעהעג ןיוש ךיז טָאה --- ,תרצנ ןוֿפ עושי --

 .עטנֿפָאװַאב יד ןוֿפ טַײז
 ! סָאד ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה ךיא --

 רעבָא .ןטערט וצ רעטנענ טירט ַא טגַאװעג טָאה עטנֿפָאװַאב יד ןוֿפ רענייא ןוא

 -- ,קָאטייװ ןוֿפ יירשעג ַא -- ,ןבעגעג ץילב ַא דרעווש ַא ןוֿפ ףלח ַא טָאה דלַאב

 ,טַײל יד ןוֿפ קירוצ לַאֿפ ַא רעדיוו ןוא

 .ןרָאװעג טעדגואוורַאֿפ זיא לודג-ןהּכ ןוֿפ טכענק ַא --

 דרעווש ַא ןעמענ סָאװ ,יד .דייש רעד ןיא ןַײרַא דרעוװש ןַײד קעטש ,ןועמש ---

 .דרעוװש רעד ךרוד ןייג ןרױלרַאֿפ ןיילַא ןלעוו ,טנַאה ןיא

 סָאד ןעמונעג טָאה ,ןַאמ ןטעדנואוורַאֿפ םעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא יבר רעד ןוא

 "רעד קיטש ַא ןסירעגּפָא טָאה ,טקישעג םיא טָאה יתמר ףסוי סָאװ ,ךוט-סייווש

 .רעיוא ןטקַאהעגּפָא ןַײז טכענק סלודג-ןהּכ םעד ןדנוברַאֿפ ןוא ןוֿפ

 -ןהֹּכ םעד ןוֿפ רעיוא םעד ןלייה טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא יבר רעד תעשב

 רעטצלע רעד עסַאמ רעטנֿפָאװַאב רעד ןוֿפ טקורעגסױרַא ךיז טָאה ,טכענק סלודג

 .טַײל עטנֿפָאװַאב יד טריֿפעגנָא טָאה רעכלעוו ,ןומגה רעשימיור ַא ,טנזיוט רעביא

 יד זַא ,טלָאװעג טלָאװ רע יו ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןטלַאהעג ךיז טציא זיב טָאה רע

 יד זַא ,ןעזעג רעבָא טָאה רע זַא .ןעמענטסעֿפ ןיבר םָשד ןלָאז לודג-ןהּכ ןוֿפ טכענק

 -עגסױרַא רע זיא ,םיא וצ ןטערטוצוצ טשינ ןגַאװ ןוא ןיבר ןרַאֿפ ךיז ןקערש ןדִיי

 ךיא .רעצנַאּפ ןַײז רעביא סָאג ַא ןבעגעג טָאה ןלַארטש-הנֿבל ןוֿפ ןגער ַא .ןטָארט

 עטלַאק ,עשינלזג יעיורג ענַײז ,זָאנ-רעלדָא עגנַאל ,עניד ןַײז ,םינּפ ןַײז ןעזעג בָאה

 תעשב ,דרעװש עטיירב ןוא עצרוק ןַײז ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןייא ןיא .ןגיוא

 : לסקַא סניבר םעד ףיוא טגיילעג םערָא ןטעקַאנ ,ןקרַאטש ןַײז טָאה רע
 ! ןַאמ ןַײמ טסיב וד ? םיא רַאֿפ ךיז ריא טקערש סָאװ --
 רע יװ ,ןרעוװ טנערברַאֿפ טעוו םערָא סנַאמטּפיױה םעד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ

 -- עגר ןייא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .דיילק סניבר םעד ןיא ןרירנָא רָאנ ךיז טעװ
 ןבָאה ױזַא ןוא .ביוטש ןיא ,שַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז טעוװ ןַאמטּפיױה רעד ןוא
 .ןעמענוצטסעֿפ ןיבר םעד םיא טימ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,טַײל יד טניימעג ךיוא
 ,דײרֿפ ןוא העושי ןוֿפ יירשעגסיוא רעד ןעוועג טיירג ןיוש זיא ןּפיל ערעזדנוא ףיוא
 טנערברַאֿפ טשינ זיא ןַאמטּפױה רעד ןוא -- לַײװ ַא טרעיודעג רעבָא טָאה סע
 -עגנַײא טשינ זיא רע ןוא םיא רעטנוא טנֿפעעג טשינ ךיז טָאה דרע יד .ןרָאװעג
 ןַײז טימ טסעֿפ ןיוש ןיבר םעד רע טלַאה ,םעד טָאטשנָא רָאנ ,ןרָאװעג ןעקנוז

 ןיבר םעד םורַא ןיוש ןענַײז סנקעטש ןוא ןדרעוװש טימ טַײל ענַײז ןוא ,םערָא |
 ! ייוו ,יוא ---
 ;ליומ ןַײז ףיוא יבר רעד טנֿפע טָא רָאנ
 ןוא ןדרעוװש טימ רעביור ַא ןגעקטנַא יו ןעמוקעגסױרַא ריא טנעז סָאװ ---

 ןוא שדקמהיתיב ןיא ךַײא טימ ןעוועג ךעלגעט ןיב ךיא .ןעמענ וצ ךימ סנקעטש
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 ןדַײס רָאנ שרעדנַא טשינ .ןעמונעג טשינ ךימ טָאה ריא ןוא ,טנרעלעג בָאה ךיא
 .ןרעו םיוקמ זומ טֿפירש יד

 .ןדער רעגנעל טזָאלעג טשינ ןיוש םיא ןבָאה ייז רעבָא

 ,ןהנעטסיוא ןיוש ךיז וטסעוװ לודגדןהּכ ןרַאֿפ --

 .טנעה סניבר םעד רעביא קירטש ַא רע טֿפרַאװ ןיוש ןוא

 !זדנוא וצ זיא ייוו ,יוא ---

 עגַײז עלַא ,ןיבר ןטימ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,טַײל יד ןוא -- טונימ ןייא ןוא
 עלַא ףיוא ןֿפָאלעצ ךיז ןענַײז ,םיא טימ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,עלַא ,עלַא ,םידימלּת
 ,ןזָאלרַאֿפ םיא ןבָאה עלַא ,ןבעל ןגייא ןַײז ןעװעטַאר וצ רענייא רעדעי ,ןטניוו ריֿפ
 ןוא ,יערדנַא ןוא ,יאנק ןועמש ןוא ,ֿבקעי ןוא ,ןנחוי ןוא ,הנוי"רב ןועמש :עלַא
 סאנוׂש ןיא ןיבר םעד טזָאלעג ןבָאה ןוא ןֿפָאלטנַא יז ןענַײז עלַא ,עלַא --- ,סוּפיליֿפ
 .טנעה

 יז סָאװ ,ץלַא ךיז טימ ןָאט טזָאלעג ןיוש טָאה רע .ןענַאטשעג זיא יבר רעד
 -רַאֿפ ןוא טנעה ענַײז טײרדעגרעטנורַא ןבָאה ייז .םיא טימ ןָאט טלָאװעג ןבָאה
 רע טָאה קילבנגיױא ןייא ףיוא .ןגיושעג טָאה רע ןוא -- ,קירטש טימ יז ןדנוב
 טָאה רע .טרינשרַאֿפ יז דלַאב רעבָא ,רעצ ןיא ּפיל ןַײז סיוא םורק ַא ןבעגעג
 טימ ,ןדנובעג םיא ןעמענ סָאװ ,טַײל יד ףיוא טקוקעג ןוא ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא
 ןרעיורט ַא ןעוועג זיא תונמחר רעד יצ ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ .תונמחר ןֿפיט ַא
 .ןדנובעג םיא ןעמענ עכלעוו ,יד ףיוא יצ ,ךיז ףיוא

 ,ייז ןשיוצ ןעגנַאגעג זיא רע .םיא ןריֿפ יז יװ ,ןעזעג םיא רימ ןבָאה דלַאב
 -סױרַא טָאה דיילק סַײװ ןַײז .דרע רעד וצ ןגױבעגּפָארַא ּפָאק םעד ןטלַאהעג טָאה
 ןוא ,טכיל-הנֿבל טימ ןצנַאגניא ןסָאגַאב ,רענלעז עשימיור יד ןשיװצ טנַײשעג
 טנַײשעגּפָארַא טָאה ,םינּפ ןַײז ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,החונמ עקירעיורט עבלעזיד
 ,ליעמ ןַײז ןוֿפ

 ןוֿפ קירוצ ךיז טייג הנוי-רב ןועמש יװ ,טקרעמַאב ךיא בָאה לָאמטסנעד ןוא
 סגטַײװ רעד ןוֿפ ךָאנ טייג ןוא ,ןטרָאג םעד םורַא ןעוועג זיא סָאװ ,דלעֿפ םעד
 ,לודג"ןהּכ םוצ ןַײרַא טָאטש ןיא ןיבר ןַײז טריֿפעג ןבָאה סָאװ יד

 ,ןיבר רעזדנוא ןגָאוצנָא ןֿפָאלעג טָאטש ןיא דניוושעג ןענַײז ךיא ןוא סוֿפור
 .ןעשעג זיא סע סָאװ

 ; ןֿפורעגנָא ךיז טָאה עמיטש ַא
 ! ןומגה םעד טשינ טסנעקרעד וד ,ןנחוי --
 ךיא סָאװ ,םינּפ סָאד רימ רַאֿפ ןעזעג בָאה ךיא ןוא טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 סָאד רָאנ .זָאנ-רעלדָא עטצינשעג-לדייא ,עניד ,עגנַאל יד -- ,ןעזעג טלָאמעד בָאה
 ןגיױצַאב .ןלַאֿפעגנַײא ןיוש ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ ַא ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה ליומ
 ,ןקרַאטש םעד טָאטשנָא ןוא .רימ ףיוא טקוקעג ךַאװש ןגיוא יד ןבָאה ,לּפענ ַא טימ
 רעד ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךיז ,רעטעקַאנ ַא ,לָאמטסנעד טָאה סָאװ ,זדלַאה ןקיטכעמ
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 -םורשעגנלא רעכיוה ַא ןסירעגסױרַא טציא ךיז טָאה ,דליש רענעגָאלשַאב-לָאטש

 יד ריא ןוֿפ טקילֿפעגסױא טָאה ןעמ סָאװ ,זנַאג ַא ןוֿפ טיוה יד יװ זדלַאה רענעּפ

 רעד ףיוא סנקלָאװ יד ןוֿפ זיא סָאװ ,רענייא יו טליֿפעג ךיז בָאה ךיא ,ןרעדעֿפ

 ,עשרַאװ ןיא ןענוֿפעגקירוצ ךיז לָאמַא טימ בָאה ךיא םערָאװ ,ןלַאֿפעגרעטנורַא דרע

 .יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןוֿפ בוטש רעטקנוטרַאֿפ קירעיורט רעד ןיא

 ןַײז ךרוד טָאה ןַאּפ רעד יװ םעד ךָאנ זַא ,ןלײצרַאֿפ וצ ןסעגרַאֿפ בָאה ךיא

 ןגָארטרַאֿפ ןוא ןבעל ןעגנַאגרַאֿפ ןלײמ רימ ןיא טקעװעגֿפױא ךיוא ןורּכז-ףושיּכ

 טכַאמענּפָא טַאהעג ,ךיא ןוא ןַאּפ רעד ,רימ ןבָאה ,טלעוו רערעדנַא רעד ןיא ךימ

 -טלעוו רענעי ןגעוו תונורכז ענַײמ רימ ןיא ןקעװֿפױא לָאז ךיא זַא ,זדנוא ןשיווצ

 ןַײזיאלממ ןרעדנַא םעד רענייא ןלָאז רימ ידּכ ,ןבַײרשרַאֿפ יז ןוא שינעעשעג

 רימ .טַײצ רענעי ןוֿפ ןשינעבעלרעביא ערעזדנוא ןוא ןעגנורַאֿפרעד ערעזדנוא

 "עג תונורכז ערעזדנוא ןלָאז רימ זַא ,טמיטשַאב טַאהעג לָאמטסנעד ןיוש ןבָאה

 ַא טלעװ רעקיטנַײה רעד ןבעג וצ ידּכ ,ןכעלטנעֿפערַאֿפ רֿפס ןייא ןיא םַאזניימ

 ןציז םייה רעד ןיא רימ ַײב גָאטַײב םעד בילוצ געלֿפ ךיא .טַײצ רענעי ןוֿפ קילב

 ןוֿפ ןורּכז ןַײמ ןיא ןעמוקקירוצ טגעלֿפ סָאװ ,ץלַא ריּפַאּפ ןֿפױא ןעגנערב ןוא

 טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ןַאּפ רעד ןעוו ,טנוװָא ןיא טעּפש ,טנוװָא ןיא ןוא .טַײצ רענעי

 ןעמוק ךיא געלֿפ ,ןשטנעמ ןוא ןטֿפעשעג עקיטלעווטניײה ענַײז טימ טקיטרַאֿפעגּפָא

 "יא ענַײמ טרעהעגסיוא רע טָאה טַײצ עצנַאג יד .םיא רַאֿפ ןענעײלרָאֿפ ןוא םיא וצ

 ןוא ,טכַאמעג טשינ גגוקרעמַאב ןייק ,ןסירעגרעביא טשינ ךימ ןוא ןשינעבעלרעב

 "גוא ןַאּפ רעד ךימ טָאה ,ןמש-תג ןוֿפ דָאזיּפע םעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 .עגַארֿפ רעטלעטשעגנביוא רעד טימ ןכָארבעגרעט

 ןיא רָאנ .שטנעמ רעבלעז רעד ,םינּפ עבלעז סָאד .טנעקרעד םיא בָאה ךיא ,ָאי

 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה םינּפ ןַײז ףיוא ןשטיינק םי םעד ןוֿפ ןלעװ עקידעילַאװכ יד

 רעקילדנעצ ןוֿפ -- ,ןטֿפַאשנדײל ,המקנ ,דײרֿפ ,טייקרעטיב -- ,ןשינעבעלרעביא

 ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,ןַאּפ םעז ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד ףיוא ןוא ; תורוד ענעגנַאגרַאֿפ

 ןרָאי רעטנזיוט ןוֿפ טכיוועג סָאד טגנעה

 ,טנזיוט רעביא רעטצלע ,טציא ךיד ןעקרעד ךיא ,ָאי --

 .םילשורי ןוֿפ ןומגה רָאנ ,טנזיוט רעביא רעטצלע טשינ --

 .סוטַאליּפ סויטנָאּפ ןעוועג זיא םילשורי ןוֿפ ןומגה --

 -תנידמ רעביא ןומגה ןעוועג זיא סוטַאליּפ סויטנָאּפ ,םילשורי ןוֿפ טשינ --

 ,םילשורי ןוֿפ ןומגה ןעוועג ןיב ,טגזיוט רעביא רעטצלע רעד ,ךיא .הדוהי

 ןַײז טגײלעגטסעֿפ רעטשרע רעד לָאמטסנעד טָאה סָאװ ,רענלעז רעד וטסיב ---

 רעקיטכיל רענעי ןיא ,ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג ןיא ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ףיוא םערָא

 | ? טכַאנ-הנֿבל
 טנַאה יד טגיילעג רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,רעד .רעבלעז רעד ןיב ךיא ---

 -עג ארומ ןבָאה לודג-ןהּכ ןוֿפ ךעלעדִיי יד יו םעד ךָאנ ןועַײא ןיבר םעד ףיוא |

 .ןענערברַאֿפ טשינ ייז לָאז רע זַא ,םיא וצ ןרירוצוצ ךיז טַאה

 ןוֿפ ףיוה ןיא טריֿפעגּפָא ןיבר םעד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג טסיב וד ןוא --

 1 ןֿפָאלטנַא ןענַײז עלַא רימ יו םעד ךָאנ ןנח לודג-ןהּכ

 םוצ טריֿפעגּפָא םיא ךיא בָאה ,ןֿפָאלטנַא טנעז עלַא ריא יװ םעד ךָאנ ,ָאי --

 .לודג'ןהּכ
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 !ןנח לודג-ןהּכ ןוֿפ ףיוה ןיא רעהרַאֿפ םִיַלג ןעוועג טסיב וד ןוא --
 .ןעוועג ןיב ךיא ---
 ןיא ,ןירדהנס םעד ןוֿפ גנוציז רעד יב רעטעּפש ןעוועג טשרע ןיב ךיא ---

 רעד וצ ןיבר ןַײמ קידנטײלגַאב ,םילשורי ןיא ,אֿפיכ לודג"ןהכ םעד ןוֿפ זיוה םעד
 ןטשרע םעד יב ןעמוקעגרָאֿפ טרָאד זיא סע סָאװ ,ןלײצרַאֿפ טשיג וטסליוװ .הֿבישי
 ןלעטש טלָאװעג ריד ךיא טלָאװ סעגָארֿפ ייווצ ךָאנ ןוא ? ןנח ןוֿפ ףיוה ןיא רעהרַאֿפ

 וד ביוא ,ןכַאמ רָאלק רימ ייז טסלָאז וד זַא ,ןומגה ,ןטעבעג ךיד טלָאװ ךיא ןוא

 ,עגַארֿפ יד ,סנטשרע .ייז רעכיא ךיז טרעדנואוו טלעוו עצנַאג יד טערָאװ ,טסנָאק
 / :ןעמונעגטסעֿפ םיא טסָאה וד ןעוו ,טלעטשעג ריד טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד סָאװ
 טָאה ריא ןוא ,ףיוח-שדקמ-תיב ןיא ןענשרד ןיבר םעד טוָאלעג ריא טָאה סָאװרַאֿפ
 ןַײז טימ טרַאװעג גנַאל ױזַא ריא טָאה סָאװרַאֿפ ? ןרירוצנָא םיא טגאוועג טשינ
 -- ,ןיבר םעד ןוֿפ דימלמ רעד ןעמוקעג ךילא וצ זיא יֹוזַא יו ןוא ? ןעמענטספֿפ
 | ? הדוהי

 ןבָאה ךעלעדִיי ערעַיײלא .סעגַארֿפ יד ףיוא ןרעֿפטנע טכַײל רעייז ריד ןָאק ךיא;
 טנורג גונעג בָאה ךיא רָאנ ,ריא טשינ ,םיא ןיא ןרירוצנָא ךיז טַאהעג ארומ טושּפ
 ןעוועג ןענַײז ןנח רעטלַא רערטיק רעד וליֿפַא ןוא ?ודג"ןהּכ רעד זַא ,ןביולג וצ
 למיה ןוֿפ .ךאלמ רעקידרעַײֿפ ַא ,חישמ-ךלמ רעַײא זיא רע זַא ,טגינצעגרעביא
 בָאה ,ןעמונעגטסעֿפ ךָאנ םיא ןבָאה ףימ רעדייא ,רעירֿפ רָאנ טשינ ןוא ,טקישעג
 ןוֿפ ףיוה ןיא ,ןיוש רעטעּפש וליֿפַא רָאנ ,םעד ןגעוו ןָאט וצ ייז טימ טַאהעג ךיא
 וצ טַאהעג ארומ ייז ןבָאה ,םענעדנונעג א טכַארבעג םיא ןבָאה רימ ןעוו ,ןנח
 .םיא וצ ךיז ןרעטנעגרעד

 -םינהּכ יד טיִמ ,יײז טימ טַאהעג םיא ןעמענוצטסעֿפ ןינע םעד ןגעוו בָאה ךיא;
 ךלמ ןשידַיי ןרַאֿפ טרימַאלקָארּפ םיא טָאה ריא יו ךָאנרעד דלַאב ןָאט וצ ,םילודג
 ךיז קידהּפצוח ױזַא טָאה ריא .םילשורי ןייק טריֿפעגנַײרַא םיא טָאה ריא ןוא
 רַאֿפ ןכַאמ דלַאב ךילא טעװ חישמ-ךלמ רעד זַא ,טניימעג טָאה ריא .טריֿפעגֿפױא
 טָאטש עטשרעביוא עצנַאג יד טּפַאכרַאֿפ טָאה ריא .טלעוו רעד ןוֿפ רעשרעה יד
 עקיטכעמ ערעזדנוא טימ סױטשנעמַאװצ םעד טקנעדעג ריא .גוצ רעַײא טימ
 . לָאמטסנעד זיא סָאװ ,טעוװעג עשיטעלטַא סָאד טָאה רָאטַארוקָארּפ רעד ? רעריֿפ
 -שג ,טסעג עשיצינעֿפ ןוא ןנח ןוֿפ רעדניק יד ןשיוװצ םילשורי ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 ,טגערֿפעג ךימ ןוא רימ ךָאנ טקישעג טָאה רע .ןועװנָא ןַײז טימ ןרעַאב טלָאװ
 -גָארט ןַײז ןיא ןעִיצ וצ ןגַאװ ןָאק רע ןוא רעכיז ןענַײז םילשורי ןוֿפ ןסַאג יד ביוא
 רעד רַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןגָארטעג בָאה ךיא ,ןײרַא רעטַאעט ןיא לוטש
 .תוירחַא סָאד םיא רַאֿפ ןעמונעג בָאה ךיא .ןסַאג רעמילשורי יד ןוֿפ טייקרעכיז

 -סױרַא ןענַײז רימ ןעוו .ןַײרַא רעטַאעט ןיא ןסוטַאליּפ טײלגַאב בָאה ךיא;
 ןבָאה ,סעמרוט-סודרוה יד ךיז ןעניֿפעג סע ואוו ,סָאג-סודרוה רעד ןוֿפ ןעגנַאגעג
 -שג ערעלא ,ןעמערַאיל רעַײא .גוצ רעַײא ןעמוקנָא טנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזרעד רימ
 ןדנוא ןבָאה רעטיר יד טימ ןכָאֿפ רעיא ןוא טנעה דוד ןיא ןשטַאּפ רעלא ,ןעיירש
 ךיא זַא ,רימ ךָאנ טקישעג טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא סוטַאליּפ .טקיאורמואַאב
 ךיא ? סָאד זיא סָאװ ,ךימ טגערֿפעג ןוא ,לוטש-גָארט ןַײז וצ ןרעטנעגרעד ךיז לָאז
 סָאד זַא ,טשינ טָארד רַאֿפעג ןייק זַא ,טשיגרָאג ןיא סע זַא ,טרעכיזרַאֿפ םיא בָאה
 בָאה ןגעוו טייקרעכיז ןוֿפ ןוא .ףױרַא שדקמ-תיב ןיא ןיבר ַא ןרעייז ןדיי יד ןריֿפ
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 רעטיה'-גנונעדרָא ןוא רעֿפורסױא עקידנעײגסױרָאֿפ יד לעֿפַאב ַא ןבעגעג ךיא
 טלָאװ יבר רעַײא ןעוו .ןַײרַא סַאג-סוטקיס רעגנע רעד ןיא גוצ רעַײא ןבַײרטרַאֿפ וצ
 ,קירב-סוטקיס רעד וצ געוװ-ןטַײז םעד ךרוד טריֿפעגּפָא ןעוועג רעירֿפ טשינ ךַײא
 רעקידעגָאלק ַא ןיא טקידנערַאֿפ ןעוועג ךיז גוצֿפױא רעכעלײרֿפ רעַײא טלָאװ
 ,ןדייש יד ןוֿפ ןדרעוװש יד ןגיוצעג טַאהעג ןיוש ןבָאה ןרענָאיגעל ערעזדנוא .היוול

 -גָארט ערעזדנוא רַאֿפ קרַאמ ןטיירב םעד טקינײרעגּפָא טָאה יבר רעַײא סָאװ ,סָאד
 -רעד לוטשיגָארט ןַײז ןוֿפ טָאה סוטַאליּפ ןעוו ןוא .טעװעטַארעג ךַײא טָאה ,ןלוטש
 -עג טשינ ךיז רע טָאה ,עלעזייא ןטדײלקַאב םעד ףיוא קידנטַײר ,ןיבר רעַײא ןעז
 יד .םיא טימ טכַאלעגטימ טָאה ףיוה רעצנַאג רעד .ןכַאל ןוֿפ ןטלַאהנַײא טנָאק

 ןיא םיא טימ ןענוֿפעג ךיז לָאמטסנעד טָאה סָאװ ,בַײוװ ןַײז ,אידוַאלק ענייש
 ןוֿפ גנַאהרָאֿפ םעד ןבױהעגֿפױא טָאה .,גוצ ןיא ןרָאװעג טריֿפעג זיא ןוא םילשוריו
 -עגוצ םיא ןוא ןסוטַאליּפ וצ טקוקעגרעכירַא ,טצעזעגֿפױא ךיז ,לוטש-גָארט ריא
 זיא סוטַאליּפ ,רָאה עריא ןיא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,עקלענ עטיור יד ןֿפרָאװ
 ןרָאװעג ןֿפָאלעגנָא זיא םינּפ קיד ןַײז : ןכַאל ןוֿפ סעמזַאּפס ןיא ןצנַאג ןיא ןעוועג
 ,ףיוה רעד .טלסיירטעג ךיז טָאה ךיוב ןַײז ןוא ,זדלַאה ןַײז ךיוא ױזַא ,טולב טימ
 ךַײא טָאה סָאד .רעטכעלעג ןשימזַאּפס ןיא סױרַא ךיוא זיא ,ןלעֿפעג וצ םיא ידּכ
 ןגיוא ערעזדנוא ןיא זיא רערעַײא גוצ רצנַאג רעד .טעװעטַארעג ןיבר רעַײא ןוא
 -עג בָאה ךיא ןעוו ,רעבָא רעטעּפש .ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ סרַאֿפ ַא ןיא םעד ךרוד
 ריא ןכלעוו ,יבר רעד זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ןוא עיצַאמרָאֿפניא ןגיוצ
 -גוזָאל ַארַאֿפ סָאװ ןוא .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא טריֿפעגֿפױא םערַאיל ַאזַא טימ טָאה
 ןיוש ריִמ יב סע טָאה -- ,ןרָאװעג ןֿפרָאװעג סָאד ןענַײז סע רעטרעוװ ןוא ןעג
 קידלושמוא ַאזַא טשינרָאג זיא תרצנ ןוֿפ יבר רעד .סרַאֿפ ַא יו ןעזעגסיוא טשינרָאג
 ,גנוטַײדַאב ַא סעּפע טָאה סָאד .עלעזייא ןַא ףיוא ןריֿפ ןזָאל ךיז לָאז רע זַא ,עלעמעל

 ןגיװשרַאֿפ גוצ םעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןצנַאג םעד ןוא ךַאז יד לַײװרעד בָאה ךיא
 -ןהֹּכ ןיא טלעטשעגנַײא ךיז טנוװָא םעד ירֿפ ךיא בָאה רַאֿפרעד ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ
 ןָאטעג טשינ ךַאז ןייק זיא םיא ןָא --- ,ןנח ןטלַא םעד ןוֿפ בָאה ןוא זיוה סלודג
 לעטש ןֿפױא ךַײלג ןזָאל לָאז רע ,טגנַאלרַאֿפ סיואכרוד --- ,םילשורי ןיא ןרָאװעג
 .רערעדורֿפױא רעלילג םעד ןעמענטסעֿפ

 -ָאל יד טרעהעג ריא טָאה .דנַאטשֿפױא טימ ,טלָאװער טימ טקעמש סָאד --;
 רעטבלַאזעג רעד זיא רע ? גוצ םעד ןיא ןרָאװעג ןֿפרָאװעג ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוז
 םיא ןבָאה ייז .זיוה סדוד ןוֿפ גינעק םעד רַאֿפ טרימַאלקָארּפ םיא ןבָאה ייז .טָאג ןוֿפ
 ,ךלמ רַאֿפ טרימַאלקָארּפ

 -עגּפָא שיטַאמגעלֿפ טָאה ,ַײברעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לודג-ןהֹּכ רעד רעבָא;
 : טרעֿפטנע

 ,חישמ-ךלמ םעַײנ ַא רָאי סעדעי ערה'ןיע ןָא ןרימַאלקָארּפ ןדִיי ערעזדנוא ---,
 זיא הלודג סרעסייק םעד ןוא ןלַאֿפעג טשינ תוכלמ סמיור ךָאנ זיא ןוֿפרעד ןוא
 .סַאּפש רעייז ןבָאה ייז ןלָאז .ןרָאװעג רענעלק טשינ

 ןעניֿפעג רעלילג ליֿפ ױזַא ןעוו ,ןטַײצ עקיאורמוא יד ןיא ןסַאּפש עכלעזַא --;
 ןבעגסױרַא לָאז ןגס רעד ,גנַאלרַאֿפ ךיא .ךעלרעֿפעג רעייז ןענַײז ,טָאטש ןיא ךיז
 -ַאב רָאנ ךיז טעװ רע ןעוו ,ןעמענוצטסעֿפ ךַײלג םיא -- ךַאװ רעד וצ לעֿפַאב ַא
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 ןטלַאהוצטסעֿפ םיא ןגעוו טייקרעכיז ןוֿפ ,לַאֿפ ןדעי ןיא ,שדקמ-תיב ןיא ןזַײװ
 , ,ֿבוט-םוי םעד רעביא

 רעביא ןֿפױל ןזָאל םיא רימ ןֿפרַאדַאב ןסָאמ-טייקרעכיז רעביא עקַאט ---8
 ןטשרעטנוא םעד ןיא ןסַאמ עמערָא יד ַײב רעלוּפָאּפ ליֿפוצ זיא ןַאמ רעד .ֿבוט"םוי
 "טסעֿפ ןַײז .ןַאמסדנַאל רעייז ףיוא ץלָאטש ןענַײז רעלילג יד ןוא ,טָאטש ןוֿפ לייט
 .ןסַאמ יד ןשיוצ גנורעדורֿפױא ןַא ןֿפורסױרַא ןָאק ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמענ
 ךיז םיא טימ רימ ןלעװ ,ןעֶיצּפָא ןלעװ סעקינלגריילוע יד ןעוו ,ֿבוט-םוי ךָאנ
 ,ןנח-ןב ןנח רעטסגנַיי רעד ,רעגָאװש סלודג-ןהּכ םעד טגָאזעג טָאה -- ,ןענעכערּפָא
 רעטסשיטקַארּפ רעד ןוא רעטסעטיישעג רעד ,טסייוו ריא יװ ,ןעוועג זיא רעכלעוו
 -עג קידנעטש רע זיא ,רעטסגנַיי רעד ןעוועג זיא רע וליֿפַא ןעוו ןוא .עלַא יז ןוֿפ
 ,םירבדמה-ישאר יד ןוֿפ ןעוו

 ךיז טָאה -- .ךעלצונ זדנוא זיא ןַאמ רעד ,ךעלרעֿפעג טשינ זיא ןַאמ רעד ---!
 ענַײז טימ קלָאֿפ סָאד טֿפנַאזַאב רע -- ,רזעילא ןוז רעטסטלע רעד ןֿפורעגנָא
 טסייה רע ,טרעקרַאֿפ .סטכעלש ןייק וצ ןָא טשינ ייז טדער רע ןוא תויׂשעמ ענייש
 ,הֿבהַאב ןבעל ןוֿפ לוע םעד ןגָארט ייז טסייה ,תועשר רַאֿפ תוֿבוט טימ ןלָאצַאב יז

 רענעי ףיוא ֿבוח-רטש ַא טימ זיא ,רַאֿפרעד ייז טלָאצַאב רע סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד
 םעד טוג טשינ ןגָאז רימ .םיתמה-תיחּת טימ ,םימש-תוכלמ ןיא קלח ַא טימ ,טלעוו
 ,ןלָאצַאב טשינ ייז טעו רע ןעוו ,טנַאה ןַײז ןוֿפ ןרעדָאֿפ םיא ןלעוו ייז .ֿבוח-רטש

 סָאד ,ךעלרעֿפעג זדנוא רַאֿפ זיא סע רעוו .ןַאּפש ןיא קיאור ייז רע טלַאה לַײװרעד

 ,תוכלמ ןגעק ,םילודג-םינהּכ יד ןגעק ליומ סיורג ןַײז טריֿפ רעכלעוו ,אבא-רב זיא
 .ןעמענטסעֿפ ןעמ ףרַאדַאב םיא

 ןוֿפ ןגס רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ,רעדורב ןַײמ טימ םיּכסמ ןיב ךיא ---/
 .דרָאב יד הׂשעמ תעשב ךיז טצוּפעג ןוא רָאי םעד

 .ןבױהעגֿפוא ךיז ןבָאה עלַא .ןיילַא רעטלַא רעד ןעמוקעגנַײרַא זיא ףיורעד;
 ךיא סָאװ ןוא ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןיא ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ןוא .םיא רַאֿפ
 ,טוטַאליּפ יו ,רעטכעלעג ןשימזַאּפס ַא ןיא ןכָארבעגסױא רע טָאה ,גנַאלרַאֿפ

 .עלעזייא םעד רעביא

 ,עלעזייא ןַא ףיוא חישמ ַא טַײצ רעד וצ רָאי טעדעי ןבָאה רימ ,ןומגה יָא ---ש
 םיא טמענ ,חישמ ַא ןכַאמ טליוװ ריא זַא -- ,טגָאזעג ןנח רעטלַא רעד טָאה --
 םיחישמ ןייק ייז ןענָאק ,ַײרֿפ רעד ףיוא טַײל יד טזָאל ריא יו גנַאל ױזַא .טסעֿפ

 ןוז יד ןגָאװצ טַײל יד ןוא ןעַײרשסיוא רעזדלעה יד ךיז ייז ןגעמ ,ןרעו טשינ

 רָאנ טניד רע ,טרעקרַאֿפ .ךעלרעֿפעג טשינ זדנוא רַאֿפ זיא רע .ןרעטש יד טימ
 -ַאב רימ !אבא-רב רעד זיא ,ךעלרעֿפעג זדנוא רַאֿפ זיא סע רע .ךַאז רעזדנוא
 -סױרַא רעדורֿפױא ןטשרע םעד טַײצ טָאה רע רעדייא ,ןרעוו רוטּפ םיא ןוֿפ ןֿפרַאד
 ,םיא רעטניה ןעגַײז טַײל ענַײמ ,ןֿפורוצ

 וצ טכַאמעג ןוא ,דימּת יו ,טליטשעגנַײא ױזַא ךימ ייז ןבָאה רעדיוו ןוא;
 .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טלעגניילק

 טכַאמעג טָאה יבר רעד סָאװ ,טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו ,סנגרָאמוצ רעבָאא
 ,רעלדנעה:ןביוט יד ןבירטרַאֿפ טָאה רע יו ,שדקמיתיב ןיא ןעמָארק ערעייז טימ
 טָאה רע סָאװ ,ןדָאש םעד ןגעוו ,.רעלסקעוו-טלעג יד ןוֿפ ןשיט יד ןֿפרָאװעגמוא
 ,טױה רעייז טרירעגנָא רע טָאה רָאנ םיוק -- ,שזיטסערּפ רעייז וצ טכַארבעג
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 ייז טָאה סע .םיא ןגעק טנערבעג ןבָאה ייז .טדערעג שרעדנַא ץנַאג ןיוש ייז ןבָאה
 -גוא טָאה רע סָאװ ,טכַארבעג ייז טָאה רע סָאװ ,ןדָאש רעד טקנערקעג רעדנוזַאב

 ייז זַא ,טגָאזעג ייז ףיוא טָאה רע סָאװ ,קלָאֿפ םַײב שזיטסערּפ רעייז ןבָארגעגרעט

 םעד ןוֿפ רעמ ךָאנ ןוא .רעביור ןוֿפ לייה ַא שדקמ-תיב םעד סיוא טכַאמעג ןבָאה !
 ,קלָאֿפ םַײב ןעמונעגסיוא ױזַא ןבָאה רעטרעוװ ענַײז סָאװ ,טקנערקעג ייז טָאה
 ,טנַײֿפ ערעייז ,םישורּפ יד סָאװ ןוא ,טלּבויעגוצ םיא טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאד סָאװ
 ןבָאה ייז ,םינהּכ יד ןיא המקנ רעייז טַאהעג ,רעטרעוו ענַײז ןוֿפ ןלָאװקעגנָא ןבָאה
 -תיב ןוֿפ עיצוטיטסניא עצנַאג יד טַאט ןַײז טימ טעװ ןַאמ רעד זַא ,טַאהעג ארומ

 ,קידריווקרעמ רעבָא .םיא ןגעק תוצע טכוזעג ןבָאה ייז ןוא .ןבָארגרעטנוא שדקמ

 .ןגיוא ערעייז ןיא ןרָאװעג ןביוהעג ךיוא ךַײלגוצ טַאט ןַײז ךרוד זיא ןַאמ רעד

 -ֿפױא ןבָאה ,עלעמעל קידלושמוא ןַא רַאֿפ טכַארטַאב טשינ ןיוש םיא ןבָאה ייז

 גנוטכַא עֿפיט ַא טליֿפרעד ךיז טָאה סע .םיא רעביא ןבַײרט וצ סַאּפש טרעהעג

 ןקָארשעג ךיז ןבָאה ייז ,ָאי .םיא רַאֿפ ארומ עסיורג ַא ,רעמ ליֿפ רעדָא ,ןַאמ םוצ
 ןיא ןעוועג סָאד זיא סָאװ ,ןרעלקרעד טשינ ןֿפוא-ןיאב רימ ןָאק ךיא .םיא רַאֿפ

 וליֿפַא .ךיז וצ ארומ ַאזַא טגָאיעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ רעד

 ,םיא ןגעוו טדערעג ןבָאה ייז זַא ,םילודג-םינהּכ יד ,ערעייז עטסערג יד ןשיווצ

 -רַאֿפ ,עטסנרע ,עטגרָאזַאב ,סעמיטש עקידעדינ טימ טדערעג ןיוש ייז ןבָאה

 -ֿפיױא זיא רעלילג רעקיטַײדַאבמוא ,רעטנַאקַאבמוא ןַא סעּפע טשינ יוװ ,עטכַארט

 .טכַאמ עשיטסימ ַא ,טכַאמ עטרעהעגמוא ,עסיורג ַא סעּפע רָאנ ,יײז ןגעק ןענַאטשעג

 ןַאמ םעד רַאֿפ ןקָארשעג רעמ ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעמענוצנָא ןכַאזרוא בָאה ךיא

 ןָאק ךיא .ןנח רערעגנַיי רעד וליֿפַא ,עלַא ,עלַא .תוכלמ רעזדנוא רַאֿפ וליֿפַא יו

 יד ַײב וליֿפַא טָאה עכלעוו ,רוטַאנ רעשיטַאיזַא רעייז טימ ןרעלקרעד רָאנ סע ךיז

 עטסקרַאטש יד וליֿפַא .רעדליב עשיטסַאטנַאֿפ טלָאמעג ערעייז ּפעק עשיטסילַאער

 ןוֿפ ןרָאװעג ןסימשעג ,ןסיוועג ןוֿפ ןרָאװעג טגָאלּפעג ןענַײז ערעייז ןרעטַאקַארַאכ
 ,רימ סָאװ ,ןעשעג לָאז סכעלריטַאנמוא סעּפע זַא ,טרַאװרעד ,ןליֿפעג-הטרח

 ןַאמ רעד זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןבָאה ייז .טשינ סָאד ןענעק ןוא ןסייוו ,רעמיור
 רע .ןכַאז ןָאט וצ טכַאמ עטצענערגַאבמוא טציזַאב רע זַא ,טקישעג טָאג ןוֿפ זיא
 סע רע טוט ,טדער ןוא טוט רע סָאװ ,סָאד ןוא --- ,ןטָאבעג סעמעוו סיוא טריֿפ
 רעד ןיא טקישעג םיא טָאה סָאװ .טכַאמ רערעכעה ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא טדער ןוא
 ןגעק ,ןָאק רע סָאװ ,ןטֿפערק עשילמיה םיא רעטניה ןעייטש סע ןוא .ןַײרַא טלעוו
 -לוֿפ רעד ןָא ,טשינַא .ןטלעװ עטנַאקַאבמוא ןוֿפ ןֿפושיּכּפָארַא ,ןצעזעגרוטַאנ עלַא
 טשינ לָאמ ןייק ךיז רע טלָאװ ,טָאג רעייז ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,טכַאמ
 ןוא .שדקמה-תיב ןיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןָאט וצ טלעטשעגנַײא ןעוועג
 רעלילג רעד סָאװ ,רעטרעוו יז ,ייז ןגעק טעטכירעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו יד
 יד יװ ,ןקָארשעגרעביא רעמ ייז ןבָאה ,ןלרַא םינּפ ןיא ןֿפרָאװעג ייז טָאה יבר
 רעייז ןײטשרַאֿפ וצ זיא שרעדנַא יו םערָאװ .תוכלמ ןשימיור ןוֿפ ןענָאיגעל עלַא
 ןיא טרעהרעד ןבָאה רימ ןעוו ,גָאט ןכעלרעדנואוו םענעי ןיא גנוריֿפֿפױא ענדָאמ
 ,טשינ טניימ) .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ ,םוירָאטַארוקָארּפ םעד
 ןעוועג זיא סע יװ ,ןבעגעג ןסיוו וצ םעד ןגעוו זדנוא ןבָאה םילודג-םינהּכ יד זַא
 ,םינּפַא ,ייז .טסואוורעד ךיז םעד ןגעוו קילעֿפוצ ןבָאה רימ .ןיינ .,ןטרַאװרעד וצ
 ,(ןטלַאהַאבסיוא ךַאז יד זדנוא ןוֿפ טלָאװעג ןבָאה
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 לעֿפַאב סעסוטַאליּפ טימ לודג ןהּכ םוצ ןרָאװעג טקישעג לָאמטסנעד ןיב ךיא;

 ףימ .,לילג ןוֿפ איֿבנ םעד ןוא ןאבא-רכ ,רעצעה-דנַאטשֿפױא עדייב ןרעֿפילוצסױא

 ןבָאה רימ ןוא ,טָאלּפמָאק ןייא ןיא ןעמַאזוצ עדייב ןעניײז ייז זַא ,ןעוועג דשוח ןבָאה

 לעֿפַאב םעד טירש עשיגרענע ןײלַא ןעמענוצנָא ןַײז קיטיונ טעװ סע זַא ,ןעזעגנַײא

 ןבעגעגסױרַא ךַײלג םיא רימ ייז ןבָאה ,ןאבא-רב ךייש זיא סָאװ .ןריֿפוצסיױא

 ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ ,עיצַאמרָאֿפניא רעמייהעג רעד ןוֿפ טלייטעגטימ ןבָאה יז

 ןוֿפ טֿפנוקנעמַאװצ רעקיטכַאנַײב רעד ןגעװ טַײל עלעיצנעדיֿפנָאק ערעייז ןוֿפ

 רעטלַא רעד ןיא רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא יד ןוֿפ אקדנופ רעד ןיא ןאבא-רב

 איֿבנ םעד ךייש רעבָא זיא סָאװ .ץלַא ןוֿפ ייז ןסייוו ,רָאנ ןליוו ייז ןעוו ,טָאטש

 רעד וליֿפַא ,טנַאװ יד יוװ ןעוועג טַײװ ןענַײז ייז ,ןגיוושעג ייז ןבָאה ,תרצנ ןוֿפ

 טָאה ,גנודעררעטנוא רעד ַײב אֿפיכ ןוֿפ זיוה ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןיילַא לודג-ןהּכ

 ןזָאל זדנוא לָאז סָאװ ,רעֿפטנע ןטקעריד ַא ןבעג וצ ןוֿפ ךיז ןכַאמסיױרַא טוואורּפעג

 ןיאב ןסייוו ייז זַא ,טרעכיזרַאֿפ יז ןבָאה ,סנטשרע .ןַאמ םוצ גנולעטש ןַײז ןסיוו
 זיא סע שטָאכ ,ףיוא ךיז טלַאה רע ואוו ,ךיז טניֿפעג ןַאמ רעד ואוו ,טשינ ןֿפוא
 ןיא גָאט ןדעי ךָאד םיא טָאה ןעמ .ןעניֿפעגוצסיױא סָאד טכַײל ױזַא ןעוועג ךָאד

 ןדיימוצסיוא סיואכרוד טגנַאלרַאֿפ ייז ןבָאה ,סנטייווצ ;ןעזעג ףיוה-שדקמ"תיב
 ןקָארשעג ךיז ןבָאה ייז .ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןַאמ םעד טימ סױטשנעמַאזוצ ןדעי
 ןוֿפ ןטָאיַאר רַאֿפ ,ןסַאמ עטרעטיברַאֿפ יד ןוֿפ ךורבסיוא ןַא רַאֿפ ,ןדנַאטשֿפױא רַאֿפ

 -עג טָאה קלָאֿפ סָאד ,קלָאֿפ םַילב ןרָאװעג טקילײהרַאֿפ זיא רע .רעגנעהנָא ענַײז
 ןגײלּפָא ןלָאז רימ זַא ,ןענַאטשַאב סיואנרוד ייז ןענַײז םעד ךרוד .םיא ןיא טביולג
 טזָאלרַאֿפ ןבָאה ןלעװ טַײל-לגר-ילוע יד ןעוו ,ֿפוט-םוי ךָאנ זיב גנומענטסעֿפ ןַײז

 .ךעלרעֿפעג רעקיצניװ ןַײז סע טעװ לָאמטסנעד םערָאװ ,םילשורי
 ןיא גײטש רעד ןוֿפ ןעילֿפסױרַא לגױֿפ רעד טעװ לַײװרעד ןוא ,ָאי --/

 .ךָאנרעד םיא ךוז יג ןוא ,ןללרַא דלעֿפ ןעַײרֿפ
 ? גייטש רעד ןוֿפ ןע;לֿפסױרַא טעװ לגיױֿפ רעד ,ןומגה ,ריא טניימ סָאװ ---8

 .חישמ רעַײא ,איֿבנ רעַײא ,םילשורי ןוֿפ ןֿפױלטנַא טעו רע ---=

 טשינַא ,עיסימ רעיײז סיוא ןריֿפ םיחישמ .טשינ ןֿפױלטנַא םיחישמ ---ש
 טקוקעג רימ ילברעד טָאה ןוא ןֿפורעגנָא ךיז לודג"ןהּכ רעד טָאה -- ,ייז ןברַאטש
 ,ןגיוא עקידלקניֿפ ענַײז ןיא לכיימש ןקיטײדיײװצ ַא טימ ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 ? ןרעַילא חישמ םעד ןוֿפ טרַאװרעד ריא סָאװ ,עיסימ ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאוװ -יש
 -גשרָאֿפ ןַיײמ טימ טזיּפשעגכרודַא םיא ןוא לודג-ןהּכ םעד טגערֿפעג ךיא בָאה --
 .קילב ןקידז

 םעד רענייא ןבָאה ייז .עגַארֿפ רעד ףיוא טרעֿפטנעעג טשינ רימ ןבָאה ייז;
 לודג-ןהּכ רעד רָאנ .רעמינּפ ענעקָארשרעד ,עטמוטשרַאֿפ טימ טקוקעגנָא ןרעדנַא
 { ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 -רעניא ןַא ןיא ,ףיוה-שדקמ-תיב ןֿפױא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,סָאד =;
 -תיב ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד עגונ זיא סע ,טײהנגעלעגנָא עזעיגילער-שידיי עכעל
 רַאֿפ ןעניֿפעג ןלעװ רימ זַא .תוכלמ ןטימ ןָאט ןצ טשינרָאג טָאה ןוא שדקמה
 ,קידלוש ןעניֿפעג םיא ןלעוװ רימ ןעוו ןוא .ןעמענטסעפ םיא רימ ןלעװ ,קיטיוג
 ייס"יוויַייס ךָאד ןבָאה רימ .טכַאמ רעשימיור רעד וצ ןלעטשוצ םיא רימ ןלעוו
 ,סטעיצוקעזקש ןריֿפוצטױא טכער ןייק טשינג
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 רָאנ טשינ זיא ,ףיוה-שדקמיתיב ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,ענייא סָאד ---*
 רעצנַאג רעד ןגעק רָאנ ,גנונעדרָא-שדקמ:-תיב רעכעלרעניא רעד ןגעק ןכערברַאֿפ ַא
 רע סָאװ ,ןדָאש םעד ךָאנ .הדוהי ןיא טעטירָאטיױא ןוא גנונעדרָא ןוֿפ םעטסיס
 -גוא םיא טמענ ריא סָאװ ,ןרעדנואוו זדנוא טעװ ,שזיטסערּפ רעַײא ןָאטעגּפָא טָאה
 -ַאב טָאה ריא זַא ,טכַאדרַאֿפ ןֿפיוא ןעגנערב זדנוא זומ סָאד .ץוש רעַײא רעט

 ןיק טשינ ךיוא ןוא טַײצ ןייק טשינ ןבָאה רימ .רַאֿפרעד ןכַאזרוא ערעדנוז
 "ער עשיטסימ ,עטריצילּפמָאק ערעַײא ןיא ךיז ןבַײלקוצרעדנַאנוֿפ טייקכעלגעמ

 "עג רעזדנוא טימ .ןַאמ םעד וצ טנעָאנ ױזַא ךַײא ןעגנערב סָאװ ,םינינע עזעיגיל
 -תיב עטסכעה יד ןעוו זַא ,ןגָאז ךיז רימ ןזומ ,לכׂש ןשימיור ןטנוזעג ,ןכעלטנייוו
 ריא טכַארבעג ןדָאש טָאה סָאװ ,ַאמ ַא ץוש ריא רעטנוא טמענ טכַאמ-שדקמ
 טָאה טכַאמ-שדקמ-תיב עטסכעה יד זַא רָאנ ,שרעדנַא טשינ סע זיא ,שזיטסערּפ
 -עדרָא ןוֿפ רערעטשעצ ַא .רערעדורֿפױא ןַא טימ יז ןדניברַאֿפ סָאװ ,ןסערעטניא
 רעקידנשרעה רעד ןוֿפ ןוא םיור ןוֿפ ןדָאש םוצ ןַײז רָאנ ןענָאק ןסערעטניא יד .גנונ
 .גנונעדרָא

 ? םיור וצ טעטילַאיָאל רעזדנוא ןיא ןעלֿפײװצ וצ טגַאװ ריא ,ןומגה ---=
 ןזומ טעװ סע רָאנ .טשינ רעדָא ןעלֿפײװצ ןוֿפ עגַארֿפ ןייק טשינ זיא סע --=

 טכַאמ-שדקמ-תיב רעטסכעה רעד ןוֿפ גנוטלַאה ַאזַא ןקוקסיוא קיטכעדרַאֿפ רעייז
 ,רָאטַארוקָארּפ ןוא סוטַאגעל ןוֿפ ןגיוא יד ןיא -- ןַאמ םעד וצ

 .רעווש ןַײז טימ ,סרעגָאװש ענַײז טימ טקוקעגרעביא ךיז טָאה לודג-ןהֹּכ רעד,
 טונימ ַא .טיוה רעטלקנערּפשעג-לעג ןַײז ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא טולב ןּפָארט רעדעי
 ,טָאה רֶע סָאװ ,דרָאב עטלזיירקעג:ןייש ןַײז וליֿפַא זַא ,טכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה
 טָאה רע .ןרָאװעג סַײװ ןוא יורג זיא ,ֿבוט-םוי דוֿבּכל טריזירֿפ שירֿפ ,קיטנָאק
 :רימ וצ טדנעוועג ךיז

 ? ןןומגה ,רימ ןוֿפ ריא טגנַאלרַאֿפ סָאװ ---,
 ,טעטירָאטױא רעטסכעה רעד ןוֿפ יו ,ךַײא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ רָארוקָארּפ רעד ---.

 ןעמענוצטסעֿפ ,שדקמה:תיב ןיא גנונעדרָא רעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא סָאװ
 שזיטסערּפ םעד ןבָארגעגרעטנוא ןוא גנונעדרָא יד טרעטשעג טָאה סָאװ .ןַאמ םעד
 | .טעטירָאטיױא-שדקמ-תיב רעד ןוֿפ

 ןוא ,ךיז טניֿפעג ןַאמ רעד ואוו ,טשינ ןסייוו רימ זַא ,ךַײא רעכיזרַאֿפ ךיא ---=
 ואוו ,ןסיוו רימ ןלעוו םיוק ןוא .ןעניֿפעגוצסױא סָאד טירש ןעמעננָא ןלעװ רימ
 .ןזָאל ןסיוו וצ ךַײא סע רימ ןלעוו ,ךיז טניֿפעג רע

 ,טלעטשעגנדירֿפוצ ךימ גנורעכיזרַאֿפ סלודג-ןהֹּכ םעד טָאה לָאמ סָאד.
 ךיז ןעמוק אבאזינב יד זַא ,ןנח ןוֿפ ןעגנוזַײװנָא יד ןעמוקַאב רימ ןבָאה ךָאװטימ;

 .אקדנוּפ רעד ןיא טכַאנ יד ףיונוצ

 ןוֿפ ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ ,עיצַאמרָאֿפניא רעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה רימ;
 יד ןוֿפ אקדנוּפ יד טלגנירעגמורַא רימ ןבָאה טכַאנ יד .ןאבא-רב ןגעוו לודג-ןהּכ
 ,ףָאלש ןטימ ןיא טשַאררעביא ייז ןבָאה רימ סָאװ ,טוג .רעבַײרט-למעק ןוא -לזייא
 -גואוורַאֿפ ןוא םיללח ליֿפ .טכַאלש עשיגרענע ןַא זדנוא טימ טריֿפעגנָא ןבָאה ייז
 זיא סע ,רערעזדנוא ןוֿפ ךיוא יױזַא ,טַײז רעייז ןוֿפ ןלַאֿפעג וליֿפַא ןענַײז עטעד
 רעד .ןקידעבעל ַא ןעמענוצטסעֿפ עדנַאב רעד ןוֿפ רעריֿפנָא םעד ןעגנולעג רעבָא
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 "יא זדנוא טָאה ,אינסכא רעד ןיא ןענוֿפעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןדרעוװש לַאנעסרַא

 ,םילשורי ןיא עגַאל יד זיא סע טסנרע יװ ,טגַײצרעב

 ,רעצעהידנַאטשֿפױא ןטייוצ םעד ןעמוקַאב וצ טרַאװעג רימ ןבָאה טציא,
 ןבָאה ריִמ םערָאװ ,ןכעלרעֿפעג רעמ םעד רַאֿפ טכַארטַאב םיא ןבָאה רימ סָאװ
 וליֿפַא ןוא ,דנַאטשֿפױא ןצנַאג םעד ןוֿפ המשנ יד זיא ,איֿבנ רעד ,רע זַא ,טביולגעג
 .ףושיּכ ןַײז רעטנוא ןעמוקעגרעטנורַא זיא לודג"ןהּכ רעד

 "רעד ןבָאה רימ ןעוו ,ןרָאװעג רימ ןענַײז טרעדורעגֿפױא יו ,טלמוטעצ יו,
 ןֿפפרעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעד ,תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד זַא ,גָאט ןטייווצ םעד טרעה
 רעריֿפנָא רעקיטסַײג רעד ןַײז יאדוװַא זומ ןוא ףיוה-שדקמיתיב ןיא רעדורעג םעד
 גָאט םעד ךיז טָאה ,םילשורי ןיא טנַאלּפעג ךיז טָאה סָאװ ,דנַאטשֿפױא םעד ןוֿפ
 -עג טשינ לודג-ןהּכ רעד םיא טָאה רָאנ טשינ ןוא ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןענוֿפעג
 ,סעיצַאמרָאֿפניא עמייהעג ןעמוקַאב ןבָאה רימ יוװ ,טָאה רע רָאנ ,ןעמענטסעֿפ טזָאל
 רע טכַאמ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,םיא ןגערֿפוצסױא טַײל ענַײז ןוֿפ עקינייא טקישעג ךָאנ
 .עטנרעלעג ערעייז טימ סעיסוקסיד עגנַאל טריֿפעג טָאה איֿבנ רעד .ןכַאז יד טוט
 ןגעוו ךיז ןשיוװצ ןעמוקכרוד ןוא ןכַײלגסיױא ךיז טנָאקעג טשינ סעּפע ןבָאה ייז
 םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,סנכייצ יד ןגעוו ,ןטֿפירש עשיטסימ ערעייז
 ןטלָאװ טלָאמעד ןוא --- ,טקישעג טָאג ןוֿפ יז וצ עקַאט זיא רע זַא ,ייז ןזַײװַאב וצ

 טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ ןוא ךלמ רעייז רַאֿפ טרעלקרעד ןעוועג טרָא ןֿפױא םיא ייז
 .םיור ןגעק דנַאטשֿפױא םעד

 ןדרעוװש לָאצ רעד ןגעוו ןסוטַאליּפ רַאֿפ טרָאּפַאר ןַײמ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא ןעוו,
 -רַאֿפ םעד ןגעוו ןוא ,אינסכַא רעד ןיא ןענוֿפעג ןבָאה רימ סָאװ ,עטנֿפָאװַאב ןוא
 -וֿפ ַא ןיא ןַײרַא רָאטַארוקָארּפ רעד זיא ,רעריֿפנָא-דנַאטשֿפױא ןטייווצ םעד ןגַײװש
 ןגעוו טלייטעגטימ טַאהעג םיא בָאה ךיא תעשב ןסוטַאליּפ ךיז רַאֿפ ךָאנ עז ךיא .עיר
 -דנַאטשֿפױא םעד טָאה ןוא טרָאװ ןַײז ןטלַאהעג טשינ טָאה לודג-ןהּכ רעד זַא ,םעד
 .סעיסוקסיד םיא טימ ןריֿפ טזָאלעג רָאג טָאה רָאנ ,ןעמענטסעֿפ טזָאלעג טשינ רעצעה

 -רַאֿפ זיא רעּפרעק רעבלַאה רעטשרעטנוא ןַײז ,לוטש ןַײז ןיא ןסעזעג זיא סוטַאליּפ
 רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שיט םענעזדנָארב ןויסַאמ םעד טימ ןעוועג טלעטש
 ,קורדנַײא ןַא טכַאמעג ךיוא טָאה רעּפרעק לייט רעטשרעביוא ןַײז רָאנ .םיא
 ןבלעז םעד ןוֿפ ןסָאגעג רָאנ ,טולב ןוא שיײלֿפ סיוא ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו
 / רעלַאק ,רעקיטנַאקריֿפ ,רעסיורג ,רעקיטכעמ ןַײז .םיא רַאֿפ שיט רעד סָאװ ,זנָארב
 -- ,טסורב עטלקיװעגרעדנַאנוֿפ ,עקרַאטש ןַײז ,םינּפ קישײלֿפ טיירב ןַײז ,ּפָאק
 .ןזַײא קיטש ןייא סיוא טרעמַאהעגסיוא יװ ,קיטש ןייא סיוא ןענַאטשַאב זיא ץלַא
 טשינ דילג ןייק ,דרָאב רעדָא סעצנָאװ יד ןוֿפ טשינ ,ּפָאק ןוֿפ טשינ רָאה ןייק
 -גצרַאטשסױרַא ןַײז טשינ ,ןקַאב ענַײז ןוֿפ טנעוו עגנַאל יד טשינ ,םינּפ ןַײז ןוֿפ
 -רעבירַא ןַײז טשינ ,ןּפיל עקידנעגנעהּפָארַא ,עקישיײלֿפ ,עקיד ענַײז טשינ ,זָאנ עקיד
 לַאטעד ַא טעדליבעג ,הציחמ ַא ןֿפַאשעג ןבָאה זדלַאה רעקידנלַאֿפ-טעֿפ ,רענעלַאֿפעג

 -יטכעמ רעד .קיטש ןייא סיוא טרעמַאהעגסיוא ןעוועג זיא ץלַא -- ,רוגיֿפ ןַײז ןיא
 .ןעוועג טרימשַאב ֿבלח טימ טלָאװ רע יוװ ,טצנַאלגעג ךיז טָאה לטַײש רעלַאק ,רעק
 ,טולב טיור ,קידעכָאק טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא רוגיֿפ עצנַאג יד זיא לָאמַא טימ
 -ןוויוא ןַײז ןיא ,קינייועניא טָאה ןעמ ןכלעוו ,ךלומ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה רע
 ןזיא ױזַא ןוא .טילגעגנָא טרעוװ רוגיֿפ ענרעזַײא ןַײז ןוא ,טצייהעגרעטנוא ,ךיוב
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 קרַאק רעקידנרירביוו ,רעכיוה רעד : טולב ןַײז ךרוד ןרָאװעג טילגעגנָא סוטַאליּפ
 ךיז ןבָאה ןרעיוא עסיורג יד .לַאג ןוא טולב טימ ,ץלימ ַא יװ ,ןֿפָאלעגנָא זיא
 ןענַײז עכלעוו ,רָאה ןוֿפ ןמיס רעקיצנייא רעד ,ןעמערב יד .םיא ַײב טלעטשעגֿפױא

 ,ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה ,ןייב"ןרעטש ןַײז ןוֿפ ןטנַאק עֿפרַאש יד ףיוא ןעגנָאהעג
 ּפיל עטשרעביוא עקישיײלֿפ ןַײז ,ןרָאװעג סיורג ןענַײז ןגיוא עטלַאק ,עיורג ענַײז
 ןוא .טקוצעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןבָאה סערדזָאנ עסיורג ענַײז .ןבעגעג רעטיצ ַא טָאה

 טכער ןַײז לטייה ןטימ קידנרומשזרַאֿפ ,בייל ַא ןוֿפ םורב ַא טימ טגָאזעג טָאה רע
 ; גיוא

 -דנַאטשֿפױא םעד ןרעֿפילסיױא ךַײלג לָאז רע ,לודג-ןהּכ םעד ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ---;

 ! רעצעה
 ,טָאטש לייט ןטשרעביוא םעד ןיא ,אֿפיכ ןוֿפ זיוה םעד ןיא ךיא בָאה לָאמ סָאד,

 ,ןיז ערעייז עלַא טימ ,רזעילא ,ןנח ,אֿפיכ ,םילודג-םינהּכ יד רָאנ טשינ ןענוֿפעג
 ךיא .עטנרעלעג ןוא עטלַא ערעייז ןוֿפ עקינייא ךיוא רָאנ ,רעדירב ןוא סרעגָאװש
 "רַאֿפ ןעוועג עלַא ןענַײז ייז .גנוציז ַא ןטימ ןיא ןשַאררעביא טזומעג ייז בָאה
 ןייא טגָאזעג רָאנ ייז בָאה ךיא .טקיאוױמואַאב ןוא ןקָארשרעד ,טסנרע ,טגרָאז
 ; טרָאװ

 ףָאטעג םורב ַא טָאה בייל רעד ---;

 ,טניימ סָאד סָאװ .ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ייז;
 סרעּפרעק ערעייז .ךַײלגוצ טנַאװ רעד טימ ןרָאװעג ןענַײז רעמינּפ ערעייז;

 | .ןבעגעג קוצ ַא ןבָאה
 ןוא טקוקעגנָא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא ,ןגיוושעג ייז ןבָאה עלַײװ עגנַאל ַא;ק

 | ,ןגיוושעג
 .טגָאזעג לודג-ןהּכ רעד טָאה -- ,ךיז טניֿפעג רע ואוו ,טשינ ןסייוו רימ ---.
 -תיב ןיא םיחוּכיװ טריֿפעג טָאה רע : ןכוז וצ טַײװ ןעוועג טשינ זיא רע ---

 .ייז ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה לודג-ןהּכ ןוֿפ םיחילש יד וליֿפַא סָאװ ,ףיוה-שדקמ

 וצ זיא סע ,ףיוה:שדקמ-תיב ןיא ןעמענטסעֿפ טשינ םיא ןענָאק רימ ---;
 .ךעלרעֿפעג

 ךיז ןענָאק וצ ןענָאיגעל גונעג םילשורי ןייק טכַארבעגנַײרַא ןבָאה רימ ---;
 לודג-ןהֹּכ רעד סייוו רַאֿפעג ןוֿפ טַײצ ןיא ,עיצַאוטיס רעדעי טימ ןבעג הצע ןַא
 .ךיז ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ

 רימ יוװ ,דָאב-טולב עטייווצ ַא ,ןדַײמרַאֿפ ליוו ךיא סָאװ ,עקַאט זיא סָאד ---/
 -געמַאזוצ ךיז טָאה ןדִיי רעלילג יד ןוֿפ טולב סָאד ןעוו ,ןרָאיַארַאֿפ טַאהעג ןבָאה

 רעד רַאֿפ ךיוא רָאי סָאד ןעייטש רימ .תונברק ערעייז ןוֿפ טולב םעד טימ טשימעג
 ,טירש ןטלַײיאעגרעביא ןַא ןכַאמ רָאנ לָאז ךיא ןעוו ,רַאֿפעג

 רָאנ טשינ .רעסערג ליֿפ רַאֿפעג יד זיא ,ארומ ךיא בָאה רָאי סָאד --;
 ,תונברק ערעייז ןוֿפ טולב םעד טימ ןשימסיוא ךיז ןָאק רעלילג יד ןוֿפ טולב סָאד
 .עטסנעלק יד וצ זיב עטסערג יד ןוֿפ ,ןדִיי ערעדנַא יד ןוֿפ טולב סָאד ךיוא רָאנ

 ןענַײז סָאד --- יייז רעביא רעדָא ,םיא רעביא טּפשמ םַײב ךיא ץיז ירֿפ ןגרָאמ
 .טגָאזעג רימ טָאה סוטַאליּפ סָאװ ,רעטרעוו יד

 .ךיוא לודג"ןהּכ רעקיטומ רעד וליֿפַא ,קיטנעהּפָא ןבילבעג ןציז ןענַײז ייז;
 .טרעלקרַאֿפ ,ןגיושעג טָאה רע ןוא רעַירֿפ יו ןעוועג ךיילב זיא רע
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 ןעמונעגוצ רעדלעֿפ ערעזדנוא ,ןדַײל עלַא רימ ןלָאז ןשטנעמ ןייא רעביא ---

 .טצכערקעג ייז ןוֿפ רערעדעי טָאה -- !ןרילרַאֿפ סנבעל ערעזדנוא !ןרעוו

 עצנַאג יד ןגיוושעג טָאה רעכלעוו ,ןנח רעטלַא רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ָאד רָאנ;

 :ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןריֿפ לודג-ןהּכ ןכעלטמַא םעד טזָאלעג ןֹוא טַײצ

 ןעגנַאֿפעג םיא ןבָאה רימ רעדייא ,סקוֿפ םעד רעביא ךיז ןעגניד רימ ==

 ,ןעמונעגטסעֿפ ןיוש םיא ןטלָאװ רימ .ןעמענטסעֿפ ןוֿפ עגָארֿפ ןייק טשינ זיא סע

 -סיֹורַא טשינ ,ןרעיוט-שדקמיתיב יד ןוֿפ ןסיורד ןָאט טנָאקעג סָאד ןטלָאװ רימ ןעוו

 ,סנטשרע ,ןעמ ףרַאדַאב ,ןריֿפוצסױא סָאד ידּכ ,ןעזֿפױא סיורג וצ ןייק ןֿפורוצ

 זיא סָאד ןוא -- .סנטייווצ ;ףיוא ךיז טלַאה רע ואוו ,טרָא סָאד ןעניֿפעגסױא

 רימ סָאװ ,ןַאמ ןקיטכיר םעד ןעמענוצטסעֿפ ןעז ןעמ ףרַאדַאב -- ,קיטכיוו רעייז

 עטסטינעג ענַײמ טלעטשעגנָא בָאה ךיא זַא ,ןומגה םעד רעכיזרַאֿפ ךיא .ןליוו

 רימ גָאט ןקיטנַײה זיב ןזיװַאב טשינ ךָאנ ןבָאה ייז רָאנ ,טַײל-סגנואיורטרַאֿפ

 ,זַיײרּפ ןכיוה םעד ףיוא טקוקעג טשינ ;עיצַאמרָאֿפניא עקיטיונ יד ןלעטשוצוצ

 קלָאֿפ סָאד זַא ,סיוא טעז סע .טמיטשַאב עיצַאמרָאֿפניא רעד רַאֿפ בָאה ךיא סָאװ

 ,ןעמענ וצ טנעה יד ןיא םיא ידּכ .ךיז ןשיווצ םיא טלַאהַאב ןוא םיא ןיא טכביולג

 זַא ןַײז רעכיז ןזומ רימ .ףיוא ךיז טלַאה רע ואוו ,ןעניֿפעגוצסיױא קיצניװ זיא

 רעגנעהנָא ענַײז ןוא םידימלּת ענַײז םערָאװ ,ןַאמ ןקיטכיר םעד טסעֿפ ןעמענ רימ

 טימ ןעלסקעװרַאֿפ םיא ןענָאק ייז ןוא ןייג וצ טיוט ןיא םיא רַאֿפ טיירג ןענַײז

 ךיא ךוז םעד תמחמ .ןעמענטסעֿפ םיא ןעמוק ןלעוו טַײל ערעזדנוא ןעוו ,ןרעדנַא ןַא

 עמוס רעסיורג ַא רַאֿפ ןַײז טיירג לָאז רעכלעוו ,טַײל ענעגייא ענַײז ןוֿפ םענייא

 ואוו ,טרָא ןַא ןזַײװאוצנָא זדנוא ,גנוקיטיגרַאֿפ ןימ רעדנַא ןַא רַאֿפ רעדָא ,טלעג

 םעד זדנוא ןבעגסױרַא ןוא ,ןעזֿפיוא ןקירביא ןָא ןעמענטסעֿפ ןַאמ טעד ןָאק ןעמ

 ךיא ןוא ,ןענוֿפעג טשינ שטנעמ ןקיסַאּפ םעד טציא ויב בָאה ךיא .,ןַאמ ןקיטכיר

 ןלעוו ,טייקכעלגעמ עטשרע יד ןבָאה רָאנ ךיא לעװ םיוק זַא ,ןומגה םעד רעכיזרַאֿפ

 ,טּפשמ םוצ טכַאמ רעשימיור רעד וצ ןלעטשוצ ןוא ןעמענטסעֿפ ןַאמ םעד רימ

 .טרָאּפער םעד ןבעגעגּפָא םיא בָאה ןוא ןסוטַאליּפ וצ ןעגנַאגעגקירוצ ןיב ךיא;

 לודג-ןהֹּכ רעד וליֿפַא ןוא ,ןדִיי יד זַא ,גנוניימ ןַײמ טרעלקרעד טיא בָאה ךיא

 ןוֿפ ןטלַאהַאבוצסיױא רערעדורֿפױא םעד ןכַאזרוא עמייהעג סעּפע ןבָאה --- ,ןילַא

 ,זדגוא

 .טגערֿפעג סוטַאליּפ ךימ טָאה --- ? ןכַאזרוא ןַא רַאֿפ ןַײז סָאד ןענָאק סָאװ י--=

 םעד רַאֿפ םיא ןטלַאה ייז ,טכַאמ עשיטסימ ,עכעלטעג ַא וצ םיא ןבַילרש יז =

 .טיוא ןטרַאוװ ייז ןכלעוו ףיוא ,חישמ

 ? םיא ייז ןטלַאה ןעמעוו רַאֿפ ---2

 .ןעַײרֿפַאב טנעה ערעזדנוא סיוא ייז לָאז סָאװ ,ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ םעד רַאֿפ ---=
 ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ רעד ! סע זיא סָאד !טוג זיא סָאד ! ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ רעד ---=

 טנַײש ןוז יד רעדייא ךָאנ ,ןרעייז ֿפוט-םוי םעד רַאֿפ ךָאנ ןרעװ טלעטשעגוצ זומ

 רעד .ןבעג ייז טסלָאז וד סָאװ ,ןימרעט רעטצעל רעד זיא סָאד ,לָאמ טייווצ ַא ףיוא

 ,רַאֿפרעד ןַײז ךעלטרָאװטנַארַאֿפ רימ טעװ ךעלנעזרעּפ לודג-ןהּכ

 רָאנ ,ןֿפורעג שרעדנַא טשינ רעלילג םעד סוטַאליּפ טָאה ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ,

 ,"ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ רעדע
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 "נגעקטנַא רימ ןיילַא זיא רע .ןנח ןטלַא םוצ טדנעוועג ךיז ךיא בָאה לָאמ סָאד;
 / +:הרוׂשב רעטוג רעד טימ ןעמוקעג

 ,קנואוו ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- .,ביולג ךיא ---;
 ןָא ןעמענטסעֿפ ןענָאק םיא ןלעװ רימ ןוא ,ףיוא ךיז טלַאה רעתרצנ רעד ואוו
 .ןעזֿפױא ןדעי

 ?ױזַא וו ---;
 ךיז טָאה ,ןבעגסױרַא םיא לָאז רע זַא ,טכוזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמ ַאזַא ---;

 ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ רענייא זיא רע .ןענוֿפעגסיױא

 ?ןןגָארקעג םיא ריא טָאה ױזַא יו ---;

 ןבָאה סָאװ ,תוביס יד טשינ ךָאנ ןסייוו רימ ,ןדלָאמעג ןײלַא ךיז טָאה רע ---א
 ךיא .םעד רעטניה ןקעטש סָאװ ןוויטָאמ יד ןוא ,ןטַאררַאֿפ וצ ןיבר ןַײז טגעװַאב םיא
 .קיטש-רעבליז קיסַײרד רַאֿפ ,טלעג רַאֿפ ןָאט רע לָאז סָאד זַא ,ןעמעננָא טשינ ןָאק
 ,הּפוק ןַײז ןוֿפ רעטיה רעד ,םידימלמ עטסקיטכיוװ ענַײז ןוֿפ רענייא זיא ןַאמ רעד
 ךיז לָאז סע ןעוו .גנורעַײטשַאב רעייז ןבעג רעגנעהנָא סניבר םעד רעכלעוו רַאֿפ
 טלעג רעמ ןיבר ןַײז ןיא ךיז ןטלַאה ךרוד ךָאד רע ןָאק ,טלעג ןיא ןעלדנַאה רָאנ
 ןַײז רעטניה ןַײז ןויטָאמ ערעדנַא רָאג ןזומ סע .טַאררַאֿפ ךרוד יװ ןעלמַאזנָא
 סיוא םיא ןשרָאֿפ ןיז ענַײמ .ןעניֿפעגסױא טשינ ךָאנ ייז ןענָאק רימ .גנולדנַאה
 יז רעכלעוו ןיא ,עקטסַאּפ ַא רָאג סע זיא רשֿפא .ךַאװ רעד ןוֿפ רדח םעד ןיא
 ןכַאמ רָאלק רימ ַײב טשינ ןָאק ךיא !?לעטשנָא םעד ךרוד ןּפַאכנַײרַא זדנוא ןליוו
 .ןַײז קיטכיזרָאֿפ זומ ןעמ .ןינע ןצנַאג םעד

 ןוֿפ רעיוט ןיא ןעוועג זיא סָאװ .ךַאװ רעד ןוֿפ רדח םעד ןיא ןַײרַא ןיב ךיא;
 ענַײז !ןהדוהי ?ןעזעג טרָאד ךיא בָאה ןעמעוו ןוא .ףיוה ןטסקינייװעניא םעד
 ןֿפָאלשעג ןעוועג טשינ טלָאװ רע יוװ ,ןרעַײֿפ-ןרערט עטיור טימ ןדנוצעגנָא ןגיוא
 -רָאה רעקיטש ; ןלָאװשעגנָא ,יולב-קישַא ,ךעלקנערק -- םינּפ ןַײז ; טַײצ עגנַאל ַא
 םעד טּפעלש ,טּפינקרַאֿפ רעּפרעק רעצנַאג ןַײז ;םינּפ ןַײז סיוא ןעִילֿפ ןטיונק
 גיוא טלַאק-טיוט ַא טימ ,גנורעדָאֿפסױרַא רעכערֿפ טימ טקוק רע .ךיז רעביא ליעמ
 ןוא רעדירב ערעדנַא יד תעשב ,ןַײרַא םינּפ ןיא ,ןגס םעד ,לודג-ןהּכ ןוֿפ ןוז םעד
 .םיא םורַא ןענַײז לודג-ןהּכ ןוֿפ רעעזֿפױא יד

 הדוהי םיטש רעטעּפילכרַאֿפ ,רעקירעזייה-קיציה ַא טימ טַײרש --- ,ָאי ---*
 ןבָאה ףרַאדַאב ךיא ? טשינ סָאד ךַײא טלעֿפעג !קיטש-רעבליז קיסַײרד רַאֿפ ---
 -וצ ריא בָאה ךיא סָאװ ,קעסַאּפ םענרעבליז ַא הנוז ַא רַאֿפ ןֿפױק וצ טלעג סָאד
 ןוא ץייר ריא טימ טֿפושיּכרַאֿפ ךימ טָאה יז ,ןָאט ןליוו ןַיײמ טעוו יז ןעוו ,טגָאזעג
 טעװ יז ןענַאװ זיב ,ןבָאה טשינ החונמ ןייק ןָאק ךיא .רימ ןיא טנערב הוואּת יד
 ואוו ,ןזַײװנָא ךיײא ךיא לעװ ,ןבעג וצ םוכס םעד טיירג ריא טנעז .ןָאט ןליוו ןַײמ
 טָאה ריא זַא ,טציא ךיא סייוו .ןייג ךימ טזָאל ,טשינַא .ףיוא ךיז טלַאה יבר ןַײמ
 ךַײא טעװ רע .טײקטנעָאנ ןַײז ןיא ןעמוק וצ טשינ טגַאװ ריא ,םיא רַאֿפ ארומ
 הדוהי טָאה --- !םיא רַאֿפ ארומ טָאה ריא .ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה םעד טימ ןדנעלרַאֿפ
 -סױרַא זיא סָאװ ,ןכַאל ןקנַארק ,ןכערֿפ-שיניצ ַא טימ ןַײרַא םינּפ ןיא טכַאלעג ייז
 טקערש ריא --- .סעלסַאי עקידרענייצנָא ענַײז ןוא גיוא טיוט ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעג
 ,רימ טימ ןעלדנַאה סע ריא טליוו םעד בילוצ .םיא רַאֿפ ךיז
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 הּפוק סניבר ןַײד ןוֿפ טנָאקעג טשינ טסָאה !קיטש-רעבליז קיסנַײרד ---;
 קיסַײרד רַאֿפ ? ןסיוו טשינ לָאז רענייק ןוא ,ןעמענסױרַא קיטש-רעבליז קיסַיײרד
 רעטנורעד סעּפע ךָאד זומ סע ? ןרעֿפטנערעביא ןיבר ןַײד וטסליוו קיטש:-רעבליז

 ,טשרָאֿפעג ןגס רעד םיא טָאה -- ,ןקעטש
 םימעט ענַײמ בָאה ךיא .רעביל רימ זיא טלעג רעַײא .ךַאז ןַײמ זיא סָאד ---=

 זיא .ןייג הנוז ַא וצ ליוו ךיא .ןיבר ןַײמ ןוֿפ ןסױטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא .:לברעד
 טשינַא ,טוג זיא ,קסע םעד ןכַאמ רימ טימ ריא טליוו ? גונעג טשינ סָאד ךַײא
 ךיז ןיבר ןַײמ וצ ארומ טָאה ריא -- ,םעט םעד טציא ךיא סייוו ,ןייג ךימ טזָאל
 .ןייג וצ ןבילקעג ןיוש ךיז טָאה הדוהי ןוא -- ,ןרירוצוצ

 : ןֿפורעגנָא ךיז ךיא בָאה ָאד רעבָא;
 רימ ןלעװ ,זַײרּפ ןַײד ןלָאצַאב טשינ ריד ןלעװ ייז ביוא ! בַײלב ,הדוהי --=

 ןענַײז עכלעוו ,ןכַאזרוא עמייהעג טָאה לודג"ןהּכ רעד ןעו ,ןלָאצסיױא ריד סע

 -סױרַא רעלילג םעד ןזָאל ןוא קסע םעד ןשיװרַאֿפ וצ ,רָאלק טשינ זדנוא רַאֿפ
 ןובשחו-ןיד ןבעגּפָא ןֿפרַאדַאב רֶע טעװ ,םילשורי ןוֿפ ןרעיוט יד ןוֿפ ךיז ןכַײלש
 רָאנ טשינ ןכערברַאֿפ ַא ןעגנַאגַאב זיא רעלילג רעד .רָאטַארוקָארּפ םעד רַאֿפ
 -ָארּפ רעד .םיור ןגעק ךיוא רָאנ ,גנונעדרָא-שדקמ-תיב רעד ןוא לודג-ןהּכ ןגעק
 רע זומ ,סיוא טייג טכַאנ יד רעדייא .גנורעֿפילסיױא ןַײז טגנַאלרַאֿפ רָאטַארוק
 םוצ סיוא רע טציז ןגרָאמ .סוטַאליּפ ןוֿפ לַאנובירט םעד רַאֿפ ןרעו טלעטשעגוצ
 טסזַײװַאב וד .רָאטַארוקָארּפ םעד רַאֿפ ןענָאמרעד ךיד לעװ ךיא ,הדוהי .טּפשמ
 "עג יד ןוֿפ םענייא ןבעגסיורַא זדנוא טסליוװ וד .םיור רַאֿפ טסנידרַאֿפ סיורג ַא
 יד ןוֿפ רערעדורֿפױא ןַא ,גנונעדרָא ןוֿפ רערעטשעצ ַא ,רעכערברַאֿפ עטסכעלרעֿפ
 זומ םעד ןיא .קעװַא ךיד ןּפוטש ייז ןוא ,ךַאז רעזדנוא ןעניד טסליװ וד ,ןסַאמ
 ,ןַײז סעּפע

 -ַאב ךיז טָאה ריט רעד ןיא .ןרָאװעג ךיילב ןענַײז לודג-ןהֹּכ םעד ןוֿפ ןיז יד,
 .ןנח רעטלַא רעד ןזיוו

 .ןבעגסױרַא ןַאמ ןקיטכיר םעד זדנוא טעװ הדוהי יצ ןַײז רעכיז ןזומ רימ ---.
 .ןזַײװנָא םיא ךַײא לע ךיא ---2
 /?ױזַא יו ---;
 ! יבר ! יבר : ןֿפור ןוא ןעמוקנַײרַא ןַיײמ ייב ןשוק םיא לעװ ךיא סָאװ ,רעד ---ש
 ,טרָא סניבר םעד ןזַײװנָא זדנוא רע לָאז ןוא ,זַײרּפ םעד סיוא םיא טלָאצ --;
 .ןמש-תג ןיא .םיתזה-רה ןֿפױא .ןנח-ינב יד ןוֿפ תוינח יד ןוֿפ טַײװ טשינ ---;

 ,רימ טימ טמוק
 טגנערב ? םיתזה-רה ןֿפױא זיוה רעזדנוא ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא ,ןמש-תג ןיא ---=

 ןלעװ ךָאנרעד .ןעז ןַאמ םעד ןיילַא ליוו ךיא ,ןַײרַא ףיוה רעזדנוא ןיא טשרעוצ םיא
 : ,םיא טימ ןָאט וצ סָאװ ,ןסיוו רימ

 --- ,ןטּפשמרַאֿפ םיא ןוא ןירדהנס םעד ןֿפוררַאֿפ ךַײלג ףרַאדַאב ןעמ ,ןייג ---;
 ןָא ךיז ךיא ףור

 ,ןיינ ףיוא ןנח ּפָאק ןטימ טלקָאש -- !ךעלגעממוא זיא סָאד --;
 ? סָאװרַאֿפ ---?
 -רַאֿפ ַא רַאֿפ ןַאמ ַא ןטּפשמ וצ ןרעוו ןֿפוררַאֿפ טשינ ןָאק ןירדחנס סָאד ---;

 סָאד ןוא .ירֿפ ןגרָאמ זיב ןטרַאװ ןזומ רימ .התימ רַאֿפרעד טמוק סע סָאװ ,ךערב
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 ןירדחנס םעד ןוֿפ רעדילגטימ עטסרעמ יד םערָאװ ,ךעלגעממוא ןַײז ְךיֹוא טעװ
 טּפשמ םעד ןוֿפ רודעצָארּפ יד .חסּפ-ןברק םעד ןעגנערב טימ ןעמונרַאֿפ ןַײז ןלעװ;
 טשרע טפשמ םעד ןגײלּפָא ןֿפרַאדַאב טעוװ ןעמ .ןטעטילַאמרָאֿפ ךס ַא טגנַאלרַאֿפ

 ,ֿבוט-םוי ךָאנ ףיוא
 יד רעדייא ,רעלילג םעד ןלעטשוצוצ ןסוטַאליּפ ןוֿפ ןלעֿפַאב בָאה ךיא ---!

 "רָאֿפ םיא רַאֿפ ןזומ רימ .טּפשמ םוצ סוטַאליּפ טציז ירֿפ ןגרָאמ .סיוא טייג טכַאנ
 ,רעתרצנ םעד ןוא ןאבא-רב ,רעדורֿפױא ןוֿפ רעֿפַאש עדייב ןריֿפ

 ןוֿפ ןכערברַאֿפ סָאד .תוכלמ ןגעק ןכערברַאֿפ ַא ןעגנַאגַאב זיא אבא-רב ---*
 -ילער-שידִיי ןייר ַא זיא סע .רעטקַארַאכ ןרעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ רָאג זיא רעתרצנ
 םוצ ,ןירדהנס ןוֿפ רעדילגטימ יד ןֿפורנעמַאזוצ ןזומ רימ .טייהנגעלעגנָא עזעיג
 טײטשרַאֿפ ,ןזומ סע .קיצנַאװצ ןוא ַײרד -- ,ןירדחנס םעניילק ןוֿפ ,ןטסקיצניוװ

 "הנס גונעג טשינרָאג רימ ןבָאה ייז ןָא ,םישורּפ לייט ַא ַײברעד ןַײז ךיוא ,ךיז
 יד .רעטקַארַאכ ַאזַא ןוֿפ טּפשמ ַא ןעמענֿפױא ןענָאק סָאװ ,רעדילגטימ-ןירד

 רעייז זיא טּפשמ ַאזַא ןוֿפ רודעצָארּפ עצנַאג יד ,ןגָאזּפָא סיוועג ךיז ןלעוו םישורּפ
 -גוא טיול ,זיא סע ןוא ,ןטעטילַאמרָאֿפ ליֿפ רעייז טרעדָאֿפ ,עטריצילּפמָאק ַא
 ,לייו רעד ףיוא ןױיֿפוצכרודַא טּפשמ םעד ,ןומגה ,ךעלגעממוא ,ןצעזעג ערעזד
 .ךעלצעזעגמוא זיא סע -- ,טכַאנַײב

 טליּפש ריא ,ןטעטילַאמרָאֿפ ןוֿפ ןדייר םוצ טַײצ יד טשינ טציא זיא סע ---;
 -ירט ןרַאֿפ ןרעו טלעטשעגוצ רעתרצנ רעד זומ ירֿפ ץנַאג ןגרָאמ .רעַײֿפ טימ ךיז
 ןוא !לעֿפַאב רעכעלקירדסיוא ןַײז -- ,טקידרעװ רעַײא טימ סוטַאליּפ ןוֿפ לַאנוב
 ךָאנ סָאװ ןוא ,דָאב-טולב ַא ןדַילמוצסיוא ךיז ימ ךיא .טסייה סָאד סָאװ ,טסייוו ריא
 גנַאג םעד טקנעדעג ריא .לודגיןהּכ ןרַאֿפ ןטייקכעלמענעגנַאמוא ךס ַא ,רעגרע
 ? טכַאמ רעד ןיא ןטערטנַײרַא סעסוטַאליּפ ַײב ,ַאירַאזעצ ךָאנ

 "נַא רעד רעביא ןעײֿפָארט יד ןעגנַאהעגסיױא טָאה ריא ןעוו ,טניימ ריא ---;
 דרָאב עסַײװ עגנַאל ןַײז ןוא ,טגָאזעג רעטלַא רעד טָאה -- .קנעדעג ךיא ?ַאינָאט
 ןבעגעג רעטיצ ַא טָאה

 .ןרזחרעביא ךיז ןָאק סָאד ---;
 טקוקעג ןבָאה ייז .ןרָאװעג ךיילב ןענַײז ,עקידנגַײװש ,לודג"ןהּכ ןוֿפ ןיז יד;

 טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רעטלַא רעד .ןַײרַא םינּפ ןיא רעטָאֿפ םעד
 ,טייקיאור ןַײז ןטלַאהעגנַיײא

 ,ךעלרעֿפעג יױזַא זיא עגַאל יד ביוא ,לודג-ןהּכ ןטימ ןדעררעביא לעוװ ךיא ---2
 ןַא ןעניֿפעג עטנרעלעג ערעזדנוא ןלעװ רשֿפא ,ןומגה ,רָאֿפ יז טלעטש ריא יו
 .ןייגנייא טשינ ףיורעד לָאמ ןייק ןלעוװ םישורּפ יד : סנייא רָאנ סייוו ךיא .געווסיוא

 ,לודגדןהּכ ןוֿפ ןוז רעטסטלע רעד ןֿפורעגסיױא טָאה -- !טשינ רימ ךיוא ---9
 !ץעזעג זיא ץעזעג -- .רזעילא

 טגיל ףלח רעד ןעװ ,רַאֿפעג ןוֿפ קילבנָא ןיא ךיז קיאורַאב ,ןוז ןַײמ ---,
 ןדערכרודַא ךיז לע ךיא .סנבעל ליֿפ ױזַא ןעייטש ןָאק ןיא ןעוו ,זדלַאה ןֿפױא
 רעד סייה ,ןגס .ןַאמ ןטימ ןרעכיזרַאֿפ ךיז ןעמ ףרַאדַאב לַײװרעד .לודג"ןהֹּכ טימ
 .ןעמענוצטסעֿפ ןַאמ םעד ןמש-תג ןייק ןהדוהי ךָאנ ןייג ךַאװ

 ,ןֿפורעגנָא ךיז ךיא בָאה --- ,ןייג ןיילַא ךיא לעװ ןעמענוצטסעֿפ ןַאמ םעד --;
 ,לודג'ןהּכ ןוֿפ יװ יױזַא טקנוּפ םיור ןוֿפ רענעגנַאֿפעג ַא זיא רעתרצנ רעד --|
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 וצ יורטוצ ןייק טשינ בָאה ךיא .םענייק ףיוא רֶעמ טשינ ךיז זָאלרַאֿפ ךיא ןוא

 -ףושיּכ ענַײז ןוֿפ םענייא ןליפשֿפיוא ייז רַאֿפ ןָאק רע .לודג-ןהכ ןוֿפ ךַאװ רעד

 .ןזָאלרַאֿפ םיא רעדָא ,םיא ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןוא ןקערשרעד ךיז ןלעװ ייז .רעדנואוו

 לעװ ךיא .םוירָאטַארוקָארוּפ ןיא ,ןָאזינרַאג ןיא רעבירַא ליג ךיא ,הדוחי ,ָאד טרַאװ

 ןסייו רימ .ןמש-תג ןייק ןריֿפסױרַא ןרענַאגעל עשימיור עטרָאהָאק עצנַאג ַא

 .רערעדורֿפױא יד ןשיווצ ,עטנֿפָאװַאב ,טרָאד ןבָאה ייז טַײל לֿפױװ טשינ

 רָאטַארוקָארּפ םעד ךיוא טגנערב ! ןַאמ ןַײמ זיא סָאד ! ישיא הז ! ישיא הז ---2

 ןיבר ןַײמ ןלָאז ייז זַא ,םיור ןוֿפ עסיורג עלַא ןוא ,סוטַאגעלעד םעד ןוא ,טימ

 -ַאב ַא יו ,הדוהי טָאה -- !טימ עלַא יז טמענ ,תוררשו םיררש עלַא .ןעמענטסעֿפ

 -מילק ןוא ךיז קידנליּפש ,סיֹורַא לקניוו ןַײז ןוֿפ ךיז וצ טעשטנַאמעג ,רענעטעז

 רענידַאב סלודג-ןהּכ םעד ןוֿפ רענייא סָאװ ,קיטש-רעבליז קיסַײרד יד טימ קידנרעּפ

 .טלָאצעגסיױא םיא טָאה

 -ֿפיױוא סיורג ןיא ןיז ערעייז טימ םילודג-םינהּכ יד טזָאלעגרעביא בָאה ךיא;

 סעסוטַאליּפ ןבעגכָאנ טשינ לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג ןבָאה לייט .טוּפסיד ןוא גנורעדור

 ,ןבעל ןרַאֿפ רַאֿפעג רעד רעטנוא טשינ וליֿפַא ,טכַאנַײב טּפשמ םעד ןריֿפ ןגעוו ןליוו

 ןזָאלרַאֿפ ךיז טנָאקעג בָאה ךיא ,רעכעלקנעדַאב לסיב ַא ןעוועג ןעניײז ערעדנַא

 יז ןַא ,טסואוועג בָאה ךיא .ןנח-ןב-ןגח ןוז ןטטגנַיי ןַײז ףיוא ןוא ןנח ןטלַא ןֿפױא

 .טריֿפעגסיױא ןרעוו טעװ לעֿפַאב סעסוטָאליּפ ןוא ,ןצעזכרודַא גנידצלַא ןלעוו

 -ָאק ַא ןָאזינרַאג ןוֿפ ןעמונעג בָאה ,םוירָאטַארוקָארּפ ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא;

 ןָאטעגנָא בָאה ךיא .רענַאמרעג ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ ַא ,רעיריס ןוא רענולקשא עטרָאה

 -ירט ןוֿפ עלעװָאט טָאד רעצנַאּפ ןַײמ ףיוא ןעגנַאהעגֿפױא בָאה ,םרָאֿפינוא ןַײמ

 ףיוא טרַאװעג ןיוש ןבָאה ,ףיוה ןיא ,טרָאד .לודג-ןהֹּכ םוצ קעוװַא ןיב ןוא ,לַאנוב

 ,ץיּפש רעד ןיא ןהדוהי טימ ,לודג-ןהּכ ןוֿפ םיתרשמ יד ןוא טכענק יד זדנוא

 טקוקעגנָא רעבָא בָאה ךיא ןעוו .רעטיר-סַײמש ןוא סנקעטש ,ןזיּפש טימ ןדָאלַאב

 ,רעמינּפ ענעקָארשרעד ערעייז ,טיוה יד ייז ףיוא טרעטיצ סע יו ,ערטסַאילַאכ יד

 ךיא בָאה ,הטיחש רעד וצ טריֿפעג ייז טלָאװ ןעמ יוװ יוזַא ,ינק ענעגיובעג ערעייז

 יד ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ וצ טשינ טכער טָאהעג בָאה ךיא יװ ,ןעזעגנַײא טשרע

 יד ןוֿפ גנוריֿפֿפיױא יד .עטרָאהָאק עצנַאג ַא רימ טימ ןעגנעדבוצטיױרַא ןוא טַײל

 ךימ טָאה ,רעתרצנ םעד ןעמענטסעֿפ םַײב ,ןמש-תג ןיא לודג-ןהּכ ןוֿפ םיתרשמ

 ןַא ןעוועג טסיב וד .טײקיטכיזרָאֿפ ןַײמ ןעוועג זיא טע קיטיוג יװ ,טגינצרעביא

 ןעוועג ךיז ייז ןטלָאװ ,עטרָאהָאק רעזדנוא טשינ ןעוו .ךיז ןריֿפֿפױא רעייז ןוֿפ תודע

 -עצ ךיז ןענַײז םידימלת ענַײז יו ױזַא ,ןַאמ םעד ןוֿפ קילבנָא ןזיולב םִַינב ןֿפָאלעצ

 .זדנוא רַאֿפ ןֿפָאל

 ןלָאז רימ ידּכ .טימ רעזדנוא ןיא םיא ןעמונעג ןוא ןדנובעג םיא ןבָאה רימ;

 -רעֿפעג יד רעביא ןריֿפכרוד םיא ןלעוו רימ ןעוו ,גנושַארעביא ןייק ןבָאה טשינ

 םורָא ןכַאװ יד טלּפָאטרַאֿפ רימ ןבָאה ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ ןסָאג עכעל

 ,טריֿפ ןעמ ןעמעוו ,ןענעקרעד טשינ לָאז ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה רימ .םיא

 יד ,קירביא ןעוועג רעבָא זיא סע ,זדנוא ןוֿפ ןגָאלשּפָא טשינ םיא לָאז ןעמ ןוא

 טקידיילעגסיוא ןעוועג ןענַײז ,םיא טימ ןעגנַאגעגכרודַא ןענַײז רימ סָאװ ,ןסַאג

 םעד ןריֿפ רימ זַא ,טסואוועג טשינ טָאה יז ,ןֿפָאלשעג זיא םילשורי .ןשטנעמ ןוֿפ

 ,םענעדנובעג ַא ,ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ
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 וליֿפַא ןעוו ,םיא רַאֿפ ןקָארשעג טשינ ךיז ןבָאה םינהּכ יד זַא ,רעבָא וטסניימ,

 ךיא בָאה םעד ןגעוו ?םענעדנובעג ַא ,ייז וצ טלעטשעגוצ ןיוש םיא ןבָאה רימ

 .טברעד ןעוועג טשינ ךיא ןיב ןײלַא .רעטעּפש ןלײצרַאֿפ טרעהעג רָאנ רעבָא

 ךיא בָאה ןיילַא ןוא .םינהּכ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא טרעֿפטנעעגרעביא םיא בָאה ךיא

 םעד ןוֿפ גנושרָאֿפסיױא רעד ןוֿפ גנַאגסיױא םעד ףיוא טַײל ענַײמ טימ טרַאװעג

 ייז סָאװ ,ערעייז טַײל יד ןוֿפ ןֿפוררַאֿפ לַײװרעד ףיוא ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןירדהנס

 זַא ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא םערָאװ ,טכַאנַײב טעּפש ױזַא ןכיירגרעד טנָאקעג ןבָאה

 -ער רעייז טימ ןסוטַאליּפ וצ ןלעטשוצ םענעגנַאֿפעג םעד ךיא זומ ירֿפ רעד ןיא

 זַא ,סייו ךיא רעבָא ,ןירדהנס ןוֿפ רעהרַאֿפ םַײב ןעוועג טשינ ןיב ךיא ,טרָאּפ

 -רַאֿפ םַײב ןעוועג טסיב וד .ייז ףיוא טגיילעג טרָאד ךיז טָאה ןטָאש סעסוטַאליּפ

 .ןעמוקעגרָאֿפ טרָאד זיא סע סָאװ ,ןלײצרַאֿפ וטסנָאק ,רעה

 םעדָאֿפ םעד ןגיוצעג רעטַײװ בָאה ךיא ןוא ,טרעֿפטנעעג ךיא בָאה ,ָאי --

 ,גנולייצרעד ןַײמ ןוֿפ

 -תיב ןיא ,םײהַא ןיבר ,רעזדנוא וצ טלַײאעג רימ ןבָאה טירט עקנילֿפ טימ
 ןוֿפ טקידיילעגסיוא ןעוועג ןענַײז ןסַאג יד ,ןֿפָאלשעג זיא םילשורי .ןַײרַא שרדמ

 הנֿבל יד .ֿבוט-םוי םוצ ךיז ןטײרברָאֿפ םעד ןוֿפ דימ ןעוועג זיא ץלַא .ןשטנעמ
 רענייטש יד .ןַיײש ןסַאלב-ךעליולב ַא טימ רעזַײה יד ןוֿפ טנעוו יד ןסָאגַאב טָאה

 טָאה סָאװ ,דיל-ףָאלש םעד ךרוד ןֿפָאלשעגנַײא ,טלמירדעג ןבָאה ןסַאג יד ןוֿפ
 רעביא טריצַאּפשעגמורַא טָאה ןיילַא טייקליטש יד .הנֿבל רעד ןוֿפ ןעגנוזעגסיױרַא
 ןֿפױא הרומשא רעטייווצ רעד ןטימ ןיא ןעוועג זיא סע .ןסַאג עטקידיילעגסיוא יד
 ףיוא םירמוש יד ןוֿפ טירט עמַאזנייא יד טרעהעג ךָאנ ךיז ןבָאה סע .שדקמה-תיב
 | ןסַאג עטגײלעגּפָא יד

 ,רדח ןַײז ןיא ןעוועג זיא רֶע .קידנֿפָאלש ןענוֿפעג רימ ןבָאה ןיבר רעזדנוא ךיוא
 רעד ןיא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רימ .שרדמ-תיב םעד ןבעל טַאהעג טָאה רע סָאװ
 סָאד ,שֿפנ-חוקיּפ .טַײז ןייא ןוֿפ .טשינ רעדָא ןקעװֿפױא םיא רימ ןלָאז יצ ,העד
 ךיז טנעקעג רימ ןבָאה ױזַא יו ,טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ; ןדִיי ַא ןעװעטַארּפָא
 םיא ןעועג ֿביחמ ןענַײז רימ סָאװ ,ןיבר רעזדנוא ןקעװאוצֿפױא ןגעוורעד
 עכלעוו ,רעטומ-ןוא-רעטָאֿפ ערעזדנוא יװ ױזַא ןטיהּפָא םיא ןוא דוֿבּכ ןבעגוצּפָא
 ןרעהרעד טזומעג טָאה יבר רעד ,ןעקנַאד וצ טָאג רָאנ ?ןריובעג זדנוא ןבָאה
 טשינ רעמ ןבָאה רימ ןוא ,טּפַאכעגֿפױא ןיילַא ךיז טָאה רע :טירט ערעזדנוא
 ,דוֿבּכ ןַײז ןכעװשרַאֿפ טֿפרַאדַאב

 -ַאַּפ סָאװ טשינ לָאז סע זַא ,גָאט ןקיטנַײה םעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז טָאה רע
 ךיז רע טָאה ,ןעמוקעגמיײהַא טשינ ןענַײז רימ ןעוו ןוא .רעתרצנ םעד טימ ןריס
 טָאה ױזַא ,טירט ערעזדנוא טרעהרעד רע טָאה םיוק ןוא .טקיאורמואַאב רעייז
 ןַיײז ןיא ןגיל ןֿפָארטעג םיא ןבָאה רימ ואוו ,רדח ןַײז ןיא ןֿפורעגנַײרַא זדנוא רע
 .ןקיכַאװ ַא ,טעב
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 ןוֿפ ןיבר םעד טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,זדנוא ןוֿפ ןעמונרַאֿפ טָאה רע ןעוו
 ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז רע טָאה ,םיתזה-רה ןֿפױא ,ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג ןיא תרצנ
 וצ טַאהעג היכז יד בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ךרוד .בייל ַא יו רעגעלעג ןַײז
 ַאזַא ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ םיא ךיא בָאה ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ סיֿפ יד ַײב ןציז
 לָאמ ןייק םיא ללכב בָאה ךיא .המחו סעּכ אלמ ױזַא ,ןטרעדורעגֿפױא ,ןטגערעגֿפױא
 ןוֿפ רעֿפײא םעד טימ ןעוועג לוֿפ רע זיא לָאמ סָאד ךָאנ .ןרעזייב ךיז ןעזעג טשינ
 רעדיילק יד ןֿפלעה םיא ןוא ןַײז שמשמ םיא טנָאקעג ןבָאה רימ סָאװ םיוק ,טָאג
 ענַײז ןשַאוועג טָאה רע ןוא ,ילּכ ַא ןיא רעסַאװ טכַארבעג םיא ןבָאה רימ .ןָאטנָא
 "מורַא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,טכַאנ רעד ןוֿפ ףָאלש םעד ןוֿפ םינּפ ןַײז ןוא טנעה
 :ךיז וצ טמורבעג טָאה רע ןוא שרדמ-תיב ןרעביא ןֿפױל

 ךָאנ סעכלעזַא ךָאד זיא סע 1 ןָאטעג סָאד ייז ןבָאה חוּכ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ---
 ! לארׂשי ןיא ןרָאװעג טרעהעג טשינ

 רע .ןירדהנס ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ןקעװֿפױא ןוא ןקיש טלָאװעג טָאה רע
 טלָאװעג טָאה רע .םיא םורָא ןַײז ןלָאז םידימלּת ענַײז עלַא זַא ,ןסייהעג טָאה

 -ילגטימ ערעדנַא ןוא לאילמג-ןב ןועמש ןבר ,יאכז-ןב ןנחוי ןבר ןגָאזנָא ןקיש
 דלַאב רעבָא .אתורֿבח עצנַאג ןַײז ןֿפורֿפױנוצ טלָאװעג טָאה ,םישורּפ יד ןוֿפ רעד
 ֿבשיימ ךיז ןוא לוטש ןַײז ףיוא טצעזעגקעוװַא ךיז טָאה רע .טקיאורַאב ךיז רע טָאה
 ,סגטייווצ .טכַאנַײב ןטּפשמ טשינ םיא ייז ןענָאק ,סנטשרע2 : ןיײלַא ךיז טימ ןעוועג
 יד וצ ייז ןזומ ,סנטירד .טכַאנַײב ןיד-רזג ןייק ןעגנערבסיורַא טשינ ייז ןענָאק
 --- ,ןירדהנס םעניילק ןוֿפ ץיזַײב ןצנַאג םעד ,ןטסקיצניװ םוצ ,ןבָאה תושֿפנ-יניד
 םיא ללכב ייז ןענָאק ,סנטרעֿפ ,לָאצ עלוֿפ ןייק טשינ ךָאד ייז ןבָאה זדנוא ןָא ןוא
 ,דניז ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ טשינ ךָאד ןלעװ ייז .ֿבוט-םוי-ֿברע ןטּפשמ טשינ
 טַײצ ָאד זיא סע ,ןיינ ,טולב קידלושמוא ןסיגרַאֿפ ןסייהעג ךָאד טלָאװ טּפשמ ַאזַא
 טדערעג רע טָאה -- ,"םימכח יד ןקיאורמואַאב טשינ ףרַאדַאב ךיא .ןגרָאמ זיב
 ,ךיז וצ

 סע .המשנ ןַײז וצ החונמ ןייק ןעניֿפעג טנָאקעג טשינ רע טָאה ןיילַא רעבָא
 -תיב ןרעביא ןענַאּפש ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה רע ןוא .טרָא ןוֿפ ןביוהעג םיא טָאה|
 .טייהניואוועג ןַײז ןעוועג טשינרָאג זיא סע סָאװ ,שרדמ

 ןענַײז ייז ? ןָאטּפָא ןענָאק סותיב-ינב יד ןוא ןנח-ינב יד סָאװ ,סייוו רעוו --
 -טולב יװ ,םיתרשמ ןוא טכענק ערעייז סױרַא ןקיש ייז זַא ,קיאעֿפ קנידצלַא ףיוא
 יּפָא ךיז יז ןלעוו ,קלָאֿפ ןצנַאג ןֿפױא ןשטַײב ענרעַײלב ןוא סנקעטש טימ ,טניה
 םימכח יד ןוא .ןגלָאֿפ יז ןלעוו סָאװ ,טכענק ערעייז ןבָאה ייז ? דיחי ַא רַאֿפ ןלעטש

 ןבָאה רימ .ןסייה ייז ןלעװ ןנח-ינב יד סָאװ ,ןָאט גנידצלַא ןלעוװ םירֿפוס יד ןוא |
 ,חסּפ-ןברק ןוֿפ הכלה יד ןֿפרָאװעגּפָא ןבָאה ייז יו ,חסּפ-ֿברע םעד ןעזעג ךָאד
 ,טמוק !ור ןייק טשינ טניֿפעג המשנ ןַײמ ,ןיינ .ןעוועג ןקתמ טָאה ןקזל ללה סָאװ
 ,טדנעוועג זדנוא וצ ךיז רע טָאה -- !אֿפיּכ ןוֿפ זיוה םוצ ןײגֿפױא רימָאל

 ןוֿפ שובלמ ןַײז ןָאטעגנָא םיא ןבָאה רימ ןוא ןבעג ןסייהעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןוֿפ לֿפַאנק יד וצ זיב טקעדרַאֿפ טָאה סָאװ ,ליעמ ןגנַאל ןצרַאװש םעד ,דוֿבּכ
 סנקעדַאב ץרַאװש ַא ןוא ,ןגָארטעג ןבָאה םישורּפ יד ןוֿפ םינבר יד יװ ,סיֿפ ענַײז
 ךיא ןוא סוֿפור ןוא .ןעוועג טלַאק רעייז זיא טכַאנ יד םערָאװ ,ּפָאק ןַײז ףיוא
 רעדייא ,ןגעוו דוֿבּכ ןַײז ןוֿפ רעמ ,ןּפמָאל-לייא םיא רַאֿפ ןגָארטעגסױרָאֿפ ןבָאה
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 ןוא .גָאטַײב יװ ןעוועג קיטכיל ױזַא זיא טכַאנ יד םערָאװ ,געוו םעד ןטכַײלַאב וצ

 "יוא םעד ןיא ןעגנַאגעגֿפױא רימ ןענַײז ,םיא רעטניה םידימלּת ערעדנַא יד טימ

 .אֿפיּכ לודג-ןהּכ ןוֿפ זיוה םוצ ,טָאטש לייט ןטשרעב

 -עגנָא ןבָאה רימ .טקַאהרַאֿפ רעווש ןעוועג זיא זיוה סאֿפיּכ ןוֿפ רעיוט רעד

 רימ סָאװ ,טגערֿפעג טָאה ןוא רעטיה-רעיוט רעד ןעמוקעגסױרַא זיא סע .טּפַאלק

 .ןליוו

 רעציזַײב ַא ,םישורּפ יד ןוֿפ יבר ַא ,ןומידקנ יבר רעד זַא ,גָאז ןוא ייג ---

 ,הֿבישי רעד ןיא םידימלּת ענַײז טימ ןעמוקוצנַײרַא טגנַאלרַאֿפ ,ןירדהנס ןסיורג ןוֿפ

 םעד טנֿפעעג זדנוא רַאֿפ טָאה ןעמ ןעגַאװ זיב ,לַײװ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאה סע

 לָאז ןעמ יצ ,םעד רעביא ןעגנַאגעגנָא ןענירעד זיא סע זַא ,סיוא טזַײװ סע .רעיוט

 רַאֿפ ןעמ טָאה ,ךעלדנע .גנולדנַאהרַאֿפ עצנַאג ַא ,טשינ רעדָא ןזָאלנַײרַא זדנוא

 םיחילש ייווצ ןעוועג ךיוא ןענַײז רעטיה-רעיוט ןטימ .רעיוט םעד טנֿפעעג ודנוא

 גנוציז רעד וצ ןעמוק וצ ןיבר ןַײמ ןדַאלעגנַײא ןבָאה עכלעוו ,ןירדהנס םעד ןוֿפ

 .ןירדהנס ןוֿפ

 טשינ ,שדקמה:תיב ןיא ,תיזגה-תכשל רעד ןיא זיא ןירדהנס ןוֿפ גנוציז יד ---

 טָאה ריא ןכלעוו ,ןַאמ רעד זיא ואוו ,ןסיוו רעבָא ליוו ךיא .זיוה סלודג-ןהּכ ןיא

 .ןָאט ןֿפרַאש ַא ןיא טרעֿפטנעעגּפָא יבר ןַײמ טָאה --- 1 טכַאנ יד ןעמונעגטסעֿפ

 ,לודג"ןהּכ ןטימ הֿבישי רעד ןיא ןביוא זיא רע --

 .ןלױֿפַאב גנערטש יבר ןַײמ טָאה --- ,ייז וצ ךימ טריֿפ ---

 .זיוה סלודג"ןהֹּכ ןוֿפ ףיוה ןקידנסיורד םעד ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז רימ

 -ייוועניא םעד ןוֿפ רעיוט םעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ךַאװ רעד ןוֿפ ץַאלּפ ןֿפױא

 סלודג-ןהֹּכ טעד ןוא -- ,ןענערב ץלָאה ןוֿפ רעַײֿפ ַא רימ ןעעזרעד .ףיוה ןטסקינ

 "ןהֹּכ ערעדנַא ןוא ,סרעכָאק ןוא רעשעוו ,ןדיימ-זיוה ,רענידַאב ,רעטכעוו ,טלַיל

 רעד ןוֿפ טלעק רעד ןוֿפ ךיז ןעמערַאװ ,רעַײֿפ םעד םורַא ןעייטש ,םיתרשמ עשלודג

 ייווצ .ןַאמ ַא טימ םעד רעביא ךיז ןגירק ןוא שינעעשעג רעד ןגעוו ןדער ,טכַאנ

 םיא וצ טַײרש ןדיימטסניד יד ןוֿפ ענייא ןוא ,טנעה יד ַײב ןַאמ םעד ןטלַאה

 ליוו ,ךיז טרעֿפטנערַאֿפ ,טרעדורעצ ,ןקָארשרעד ,ןַאמ רעד .ןַײרַא םינּפ ןיא סעּפע

 ,טרָא םוצ רעטנענ ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ זַא .טנעה ערעייז ןוֿפ ןכַאמסיױרַא ךיז

 טנעקרעד ,ץלָאה ןקידנענערב םעד ןוֿפ טכיל ןקידרעקַאלֿפ םעד ןיא ,רימ ןבָאה

 ןעוועג זיא רע .ןהנוי-רב ןועמש ,טגירקעג ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו טימ ,ןַאמ םעד ןיא

 ןטימ טַײטעג טָאה דיומ יד ןוא ,ןטסגנַא וצ זיב ןקָארשרעד ,טנַאװ יד יוװ ךיילב

 :דנַאנַאכָאנ טהנעטעג ןוא םיא ףיוא רעגניֿפ

 עושי טימ ןעוועג ךיוא טסיב !ירצונה עושי טימ ןעוועג ךיוא טסיב וד ---

 ! ירצונה

 ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ,לסקַא יד ןגיוצעג דלושמוא ןיא טָאה ןועמש ןוא

 ,טנעצקַא ןשהדוהי ןטסנייר םעד ליומ ןַײז סיוא ןעגנערבוצסורַא טימעג ךיז ןוא ןיינ

 :ןעגנולעג טשינ עקַאט םיא זיא סָאװ

 .טסדער וד סָאװ ,טשינ ײטשרַאֿפ ךיא ---

 --- ! םידימלּת עטסעַײרטעג ענַײז וליֿפַא ,עלַא ,טזָאלרַאֿפ םיא ייז ןבָאה עלַא --

 -עניא ןיא םיתרשמ יד ךָאנ ןעגנַאגעג רעטַײװ זיא ןוא טצכערקעג יבר ןַײמ טָאה

 .ןילרָא ףיוה ןטסקינייװ
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 טָאה ןעמ ןענַאװ זיב ,ןרעמיצ ,ןרָאדירָאק רעביא טריֿפעג זדנוא טָאה ןעמ
 ןטלַאהּפָא טגעלֿפ לודג-ןהֹּכ רעד ואוו ,הכשל רעסיורג ַא ןיא טריֿפעגנַײרַא זדנוא

 ןעגנערבסיורַא ךיוא לָאמ טֿפָא ןוא שדקמה-תיב ןוֿפ םינגס יד טימ ןעגנוציז יד
 ןסיורג ןוֿפ הכשל רעד טיול ,טלעטשעגנַײא ןעוועג זיא הכשל יד .םיטּפשמ עניילק

 הכשל? יז טֿפור ןעמ סָאװ ןוא שדקמהיתיב ןיא גנַאגנַײרַא םַַײב זיא סָאװ ,ןירדהגס
 .טַאמרָאֿפ םעניילק ןיא ןעוועג ץלַא זיא ָאד רָאנ ."רענייטש עטרעטסַאלֿפעג יד ןוֿפ

 -הנֿבל ןבלַאה ַא ןיא ןגיובעגסיוא ןעוועג הכשל רעד ןוֿפ טנַאװ יד זיא טַײז ןייא ןוֿפ

 עדייב וצ ,ןלוטש קיצנַאװצ ןוא ַײרד טרעיומעגנַײא ןעוועג טרָאד ןענַײז סע .זילרק
 ןרַאֿפ ןעוועג טמיטשַאב זיא סָאװ ,ץַאלּפ-לוטש םענעבױהעגֿפױא:ךיוה ַא ןוֿפ ןטַײז
 ןַײז ןיא לודגיןהּכ רעד .ןעמונרַאֿפ-בלַאה ןעוועג ןענַײז רעטרע-ץיז יד .לודג-ןהּכ

 רעטכער ןַײז וצ .ץיז ןכיוה ןֿפױא ,ןטימ ןיא ןסעזעג זיא ,לטנַאמ-רוּפרוּפ ןטיור
 -םינהּכ ענעזעוועג יוװ ןבָאה עכלעוו ,רזעילא ןוז ןַײז טימ ןנח רעווש ןַײז --- טנַאה
 "וטקַא רעד יו עגנַאל עכלעזַא טשינ ,ןעלטנַאמ ענרוּפרוּפ ןגָארטעג ךיוא ,םילודג

 רעביא ןֿפרָאװרַאֿפ ,סענירעלעּפ עניילק ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא רָאנ ,לודג-ןהּכ רעלע
 ןוֿפ רעדילגטימ עטקיטכערַאב ןעוועג ןענַײז ייז -- ,בַײל ןבלַאה ןזיב לסקַא יד
 ,רעגָאװש רעטייווצ ןַײז ןסעזעג זיא טַײז רעקניל סלודגיןהּכ םעד ףיוא .ןירדהנס
 -דזונס ןיא ץיז ַא טָאהעג ךיוא ,שדקמה-תיב ןוֿפ ןגס רעד יו ,טָאה רעכלעוו ,ןגחוי
 ןעוועג ָאד ןענַײז סע .רעדײלק-רוּפרוּפ ןייק ןגָארטעג טשינ רעבָא טָאװ רע .ןיר

 םילודג םינהּכ ענעזעוועג יד ןגָארטעג ןבָאה סע עכלעוו ,רעדיײלק-רוּפרוּפ ךָאנ
 יד ןוֿפ רעשטַײטסיוא-ץעזעג יד ןסעזעג ןענַײז ייז ךָאנ ,סותיב ןוֿפ זיוה םעד ןוֿפ
 ,עכיוה ,עסיורג ןוא דראב רעסַײװ ,רעגנַאל ַא טימ ןקז ַא ,ייז ןוֿפ רעגייא .םיקודצ
 ,ןגיוא עקידרעסַאװ ,עיולב ,עסיורג ענַײז טמערישַאב ןבָאה עכלעוו ,ןעמערב עסַײװ
 -ןצסיוא טסואוועג טָאה רע .םיקודצ יד ןוֿפ ןקז רעד ןוא םכח רעד ןעוועג זיא
 -סיוא ױזַא ןענַײז םיטֿפוש יד .םיקודצ יד ןוֿפ הלבק רעד טיול ןצעזעג יד ןשטַײט
 םינּפ סנרעדנַא םעד ןיא ןקוק טזומעג ןוא טנָאקעג טָאה רענייא זַא ,ןעוועג טצעזעג
 "עג ייז ןענַײז ,טליֿפעגסיױא ןעוועג טשינ טציא ןענַײז ןעייר יד לַײוװ רָאנ ,ןַײרַא
 ןטַײז עדייב ןוֿפ .ןעוועג רעל ןענַײז ייר רעד ןוֿפ ןלוטש עטצעל יד .ןעמַאזוצ ןסעז

 -ץירק ענעלָאטש טימ רעבַײרש ייווצ טצעזעגוצ ןעוועג ךיוא ןענַײז לודג-ןהּכ ןוֿפ
 ןייא --- ,טנעה ערעייז ןיא ,גייצעג-ביירש רעייז ,ךעלעווָאט ענעסקעוו ןוא ןרעדעֿפ
 ,גנוקידיײטרַאֿפ יד --- רערעדנַא רעד ,גנוקידלושַאב יד ןבַיײרשַאב וצ ףיוא רעבַײרש

 -טכיל ןבָאה ךיוא .ןקלַאב ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא ןענַײז ןּפמָאל-לייא ליֿפ רעייז
 ךיוא ןענַײז ןלעקַאֿפ-רעַײֿפ .ןייטשלמרימ ןטיור ןוֿפ סנקעב ןיא טנערבעג ןרעַײֿפ

 ןענַײז ,םעד ץוחַא .טנַאװ רעד םורַא ןעגניר ענרעזַײא ןיא טלעטשעגנַײרַא ןעוועג
 ,לודג'ןהּכ ןוֿפ ןטַײז עדייב יב ןענַאטשעג טנעה יד ןיא ןלעקַאֿפ טימ םיתרשמ ייווצ

 ןעייר טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענַײז ןירדהנס ןוֿפ רעצעלּפיץיז יד רעביאנגעק
 ןבָאה ,ןיבר רעזדנוא ןוֿפ םידימלּת יו .םייבר יד ןוֿפ םידימלת יד רַאֿפ קנעב
 גנוציז רעד ףיוא ןיבר רעזדנוא טימ ןעמוקוצנַילרַא טכעד ַא טַאהעג רָאנ טשינ רימ
 ןבָאה רימ .טכילֿפ רעזדנוא ןעוועג וליֿפַא זיא סָאד רָאנ ,טּפשמ-ןירדהנס םעד ןוֿפ
 טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד םיא ןקוק ןוא ןיבר רעזדנוא רעביאנגעק ןציז טזומעג
 טכער ַא טַאהעג וליֿפַא רימ ןבָאה ,םידימלּת יוװ ,ןַײרַא םינּפ ןַײז ןיא טּפשמ ןוֿפ
 -ידײטרַאֿפ רעד רַאֿפ רָאנ רעבָא ,טּפשמ ןוֿפ ןטַאבעד יד ןיא טרָאװ ַא ןעמענ וצ

619 



 סָאװ ,קנעב יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה רימ .עגַאלקנָא רעד רַאֿפ טשינ ,גנוק

 ןענַײז קנעב ןעייר עטשרעדָאֿפ יד .םידימלּת יד רַאֿפ טריוורעזער ןעוועג ןענַײז

 ןיז יד ֿבור'ס ,םינבר עשיקודצ יד ןוֿפ םידימלּת יד ןוֿפ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןיוש

 ןקידנעטש ןיא ןעוועג ןענַײז רימ עכלעוו טימ ,תוחּפשמ עשינהּכ עכַײר יד ןוֿפ

 ןיז עקירביא יד ןסעזעג ןענַײז םידימלּת יד ןוֿפ קנַאב רעטשרע רעד ףיוא .גירק

 .ןירדהנס ןיא ץיז ַא וצ ןעוועג טקיטכערַאב טשינ ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,ןנח ןוֿפ

 רעד םינַּפ שיגרענע ,קירָאה-ץרַאװש ןַײז טימ טלייטעגסיוא ךיז טָאה ייז ןשיווצ

 .ןנח-ןב ןנח .רעטסגנַיי
 ןרעַײֿפ-לקַאֿפ יד ןוֿפ טכיל ןטיירב םעד ןיא עטשרע סָאד טָאה לודג-ןהּכ ןרַאֿפ

 ,רעתרצנ םעד ןוֿפ דיילק עסַײװ סָאד ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז ןצַאט-ליײא ןוא

 ױזַא זיא דיילק ןַײז .סעליה עצרַאװש ןוא רוּפרוּפ ,ךַאלרַאש ןוֿפ טנורגרעטניה ןֿפױא

 ללה ןוֿפ הלעמ רעד וצ ןעמוקנָא ןעזעג םיא ןבָאה רימ תעשב יװ ,ןעוועג טַײװ

 ,טײקֿפַײטש יד ןרױלרַאֿפ טַאהעג טָאה סע .רדס םעד ןטכירּפָא רעגערטרעסַאװ

 ןטסגנַא יד ךרוד בַײל ןַײז וצ טּפעלקעג טָאה סע ןוא ןרָאװעג רעכייוו זיא סע
 -ַאבמוא יד רעבָא .ןרָאװעג טצעזעגכרודַא זיא סע עכלעוו טימ ,סייווש םעד ןוא
 בָאה ךיא יוװ ױזַא ןענַאטשעג זיא רע ,ןטלַאהרעד ךָאנ סע טָאה טייקנייר עטריר
 עקירעיורט ןוא עטסנרע עבלעז יד .ןמש-תג ןוֿפ ןטרָאג ןיא טזָאלרַאֿפ טָאהעג םיא
 רעכיילב ךָאנ זיא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,םינּפ ןַײז .םיא ףיוא טורעג טָאה טייקליטש
 םעד ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןּפיל ענַײז ןוֿפ טינש רעניד רעד ןוא .ןרָאװעג
 ,רעקידרעטיצ ,ןרָאװעג רעניד ךָאנ זיא ,דרָאב ןוא סעצנָאװ ענַײז ןוֿפ טלַאּפש
 .ןרָאװעג יורג ןענַײז לדרעב ץרוק ןַײז ןוא תואּפ ענַײז .טמירקרַאֿפ-קידגָאטייװ
 רעד ךרוד םיא ףיוא ןלַאֿפעגנָא זיא רעטלע יד זַא ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה סע
 .ןעוועג זיול ןענַײז טנעה ענַײז .ןעזעג טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,טַײצ רעצרוק
 ןיוש זיא סע .רעּפרעק ןַײז וצ ןסָאלשעגוצ טסעֿפ ןטלַאהעג רעבָא ייז טָאה רע
 ןַײז סיוא קערש ןכעלטסגנַא ןוֿפ קורדסיוא רעד ןרָאװעג ןדנואושרַאֿפ ןצנַאג ןיא
 יד ןענוֿפעגקירוצ טָאה םינּפ ןַײז ןמש-תג ןיא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,םינּפ
 -רעד ,עסיורג טימ טקוקעג טָאה רע .ןזעוו ןצנַאג ןַײז ןוֿפ החונמ יד ןוא הוולש
 םוש ןָא ,לודג-ןהֹּכ םעד ןוֿפ ,םיטֿפוש ענַײז ןוֿפ ןַײרַא םינּפ ןיא ןגיוא עטניוטש
 טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו ,טייקירעגַײנ רעשרעדניק ַא טימ רָאנ ,טייקרעטיב

 | .םיא ץוחַא ,עגונ ןעמעלַא זיא סָאװ ,ןינע ןַא ןיא

 ,הכשל רעד ןוֿפ ריט ןיא ןייטש ןיבר ןַײמ ןעזרעד טָאה לודג-ןהֹּכ רעד ןעוו

 : ןירדהנס ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא יד וצ טרָא ןַײז ןוֿפ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה
 ןומידקנ יבר ,לודגה ןירדהנס םעד ןוֿפ דילגטימ ַא ,םישורּפ יד ןוֿפ יבר ַא --

 רע ,ןומידקנ ןיבר םעד ףיוא ןרעדָאֿפ רימ .ןעמוק ןַײז טימ טרעַאב זדנוא טָאה
 .ןירדהנס ןוֿפ הֿבישי רעד ןיא ןצעז ךיז ןוא זדנוא וצ ןעמוק לָאז

 ןוֿפ טרעֿפטנעעגּפָא יבר ןַײמ טָאה -- ,לודג-ןהּכ ןַאמ ןַיײמ ,לודג-ןהּכ ישיא --
 ךיא ליוװ ,הֿבישי רעד ןיא ןציז ןַײרַא ייג ךיא רעדייא -- ,ריט ַײב לעווש רעד
 טָאה רַאֿפעג ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ןטלַאהעגּפָא ָאד טרעוו הֿבישי ַא רַאֿפ סָאװ ,ןסיוו
 ?טכַאנ רעד ןיא טעּפש ױזַא הֿבישי יד ןֿפור וצ לודג-ןהֹּכ םעד ןעגנואווצעג סע
 רָאנ ,םישורּפ יד ןוֿפ םירֿפוס ןוא םימכח יד ןוֿפ םענייק טשינ ָאד ךיא עז ךיוא
 ? ןטַײדַאב סָאד לָאז סָאװ .םיקודצ ץלַא
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 טָאה --- !ךַאז יד ןרעלקֿפיױא םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר םעד רַאֿפ טעוװ רוגטק רעד --

 ,ץיז ןַײז ןוֿפ ןלױֿפַאב לודג'ןהּכ רעד
 טכַאמעג טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד ןטּפשמ וצ ןרָאװעג ןֿפוררַאֿפ זיא הֿבישי יד --

 ,טכַאנַײב ןרָאװעג ןֿפורעג זיא הֿבישי יד ןוא .טָאג ןשידִיי ןגעק קינעּפשרעדיװ ןדִיי
 ירֿפ רעד ןיא זיב ןבעגסיױרַא קסּפ רעזדנוא ןזומ רימ .ךַאז יד זיא קילַײא לַײװ
 .רוגטק רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ,זדנוא ןוֿפ סע טגנַאלרַאֿפ תוכלמ סָאד םערָאװ

 ?ןוֿפרעד טרעהעג סָאד טָאה רע ?טכַאנַײב תושֿפנ"יניד ןוֿפ טּפשמ ַא --

 אקווד ןרעוו ןטלַאהעגּפָא ןזומ םיטּפשמ עכלעזַא זַא ,ץעזעג רענעמונעגנָא ןַא זיא סע
 טַײצ ליֿפ זומ סע זַא ,ץעזעג רענעמונעגנָא ןַא זיא סע .טכַאנַײב טשינ ,גָאטַײב
 .לַײאעג ןיא סָאד ןָאט וצ טשינ ,גנוקידיײטרַאֿפ יד ןטײרבוצרָאֿפ ןרעוו ןבעגעגּפָא

 ןרעוװ ןגָארטעגסיױרַא זומ ןיד-קסּפ רעד זַא ,ץעזעג רענעמונעגנָא ןַא ךיוא זיא סע
 רעלקרעד ,לארׂשי ןיא ֿבר ַא יװ ,ןכב .ןַײז טשינ לָאז רע ןעמעוו ןוֿפ ,גנַאװצ ןדעי ןָא
 ,תושֿפנ-יניד ןטּפשמ וצ טשינ טכער ןייק טָאה ןיד:תיב רעד זַא ,הליחתכל ךיא

 ןוֿפ זיא ,ןיד-תיב םעד ןוֿפ ןרעוו ןבעגעגסױרַא טעװ סָאװ ,ןיד-קסּפ רעדעי ןוא
 ןוא ץעזעג םעד ןגעק טריֿפעגסױא טרעוו טּפשמ רעד לַײװ ,קיטליגמוא ןָא רעִירֿפ

 ןטלַאהעגּפָא ןזומ רעד יו םיטּפשמ עכעלעזַא יו ,הרוּת רעד ןוֿפ טכער םעד ןגעק
 .ןרעוו

 רעד .ןגַײװשליטש ַא .ןירדהנס םעד ןוֿפ טַײל יד ןשיווצ גנוגעווַאב עסיורג ַא
 ךיז ףיוא ןעגנואווצעגֿפױרַא טָאה רע .טנַאװ יד יו ןרָאװעג ךיילב זיא לודג-ןהּכ

 חוּכיו רעסיורג ַא .דרָאב ןַײז ןוֿפ ןדלָארט יד טימ ךיז קידנליּפש ,טייקיאור ַא

 ,םיקודצ יד ןוֿפ עטנרעלעג יד ןוא םינקז יד ןשיווצ
 ןוא ,רזעילא ,ןנח ןוֿפ ןוז רעטסטלע רעד טרָא ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סע

 : ןֿפורעגנָא ךיז
 ןענַאטשרעֿפנַײא טשינ ןענַײז ,םיקודצ ,רימ וליֿפַא ןעוו !לודג-ןהֹּכ ישיא --

 ישמ ףיוא טגײלעגֿפױרַא ןבָאה םישורּפ יד סָאװ ,רודעצָארּפ רערעוװש רעד טימ
 יד ןוֿפ ןיבר ןטימ ןענַאטשרעֿפנַײא לָאמסָאד רעבָא ךיא ןיב ,תומ-יניד ןוֿפ םיטּפ
 טּפשמ רעד לָאז סָאװ ןוא ?ןרָאװעג ןֿפוררַאֿפ טנַײה רימ ןענַײז סָאװ וצ .םישורּפ
 טשינרָאג רימ ןבָאה ? תוכלמ ןוֿפ טּפשמ ַא ןַײז סע לָאז ? ךיז טימ ןלעטשרָאֿפ
 ןטקידלושַאב םעד ןטּפשמ ןוא ןעמוק תוכלמ סָאד לָאז :ןָאט וצ סָאװ טימרעד

 רעד טיול טּפשמ םעד ןֿפוררַאֿפ רימ ןזומ ? ןיד-תיב ןוֿפ טּפשמ ַא ןַײז סע לָאז
 ןוֿפ םיקוח יד טיול םיא ןטּפשמ ןוא ,ןיד-תיב רעזדנוא ןוֿפ רודעצָארּפ רעצנַאג
 ןלעוװ ,םיקוח ערעזדנוא ןגעק קידלוש ןעניֿפעג םיא רימ ןלעוװ ןוא ,הרוּת רעזדנוא
 ןעוו ןוֿפ רעבָא .טּפשמ רעזדנוא ןוֿפ ןיד-קסּפ םעד טיול ,ןַײז-קסּפ םייקמ םיא רימ
 ? תוכלמ ןרַאֿפ םיטּפשמ ןריֿפ וצ ךיז ףיוא סָאד רימ ןעמענ ןָא

 -- .טנַאה ןַײז ןבױהעגֿפוא טָאה רע :ןבעגעג ןכייצ ַא טָאה לודג-ןהֹּכ רעד
 : טקיאורַאב ךיז טָאה ץלַא ןוא

 -סױרַא לָאז רע ,ץעזעג ןוֿפ רעשטַײטסיױא םעד ,סורדוט יבר ןטעב לעװ ךיא --
 םענעזעוועג םעד ןוֿפ ןוא ןומידקנ יבר ןוֿפ ןעגנוצעזסיוא יד ןגעוו גנוניימ ןַײז ןגָאז
 ,רזעילא יבר ,לודג-ןהּכ

 טָאה ןוא דרָאב רעגנַאל רעד טימ ןַאמ רעטלַא רעד ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה סע
 : טרעֿפטנעעגּפָא
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 ןבָאה ,רזעילא ,לודג"ןהּכ רענעזעװעג רעד ןוא םישורּפ יד ןוֿפ יבר רעד --

 .םיקודצ יד ןוֿפ םיניד יד טיול ךיוא ןעגנוצעזסיוא ערעייז טימ טכער

 : ץיז ןַײז ןוֿפ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה לודג-ןהֹּכ רעד

 ערעזדנוא ןוֿפ ןיד-קסּפ םעד טרעהעג ןבָאה רימ .ןירדהנס ןוֿפ טַײל ענילמ ---

 ָאד זיא סָאװ ,הֿבישי יד זַא ,רעבירעד ,רעלקרעד ךיא .ץעזעג ןוֿפ רעשטַײטסיױא

 ןוֿפ הֿבישי ַא רָאנ ,טּפשמ ַא ןוֿפ הֿבישי ןייק טשינ זיא ,ןרָאװעג ןֿפוררַאֿפ טנַײה

 "קסּפ ןייק ןבעגסױרַא ,םיניד ערעזדנוא טיול ,טשינ ןענָאק רימ .השירדו-הריקח ַא

 ,טקידלושַאב טרעװו רעטגָאלקעגנָא רעד ןכלעוו ןיא ,ךערברַאֿפ םעד רַאֿפ ןיד

 י-ױַאֿפ רימ .תוכלמ םעד ךרוד ןרעו טריֿפעגסיױא רָאנ ןָאק ןיד"קסּפ רעד לַײװ

 .השירדו"הריקח ןוֿפ גנוציז ַא ןיא הֿבישי יד ,ןכב ,ןעלדנַאװ

 ,ןלוטש יד ןוֿפ רענייא ןיא טצעזעגקעװוַא ךיז טָאה ןוא ןעמוקעגוצ זיא יבר ןַײמ

 ,םידימלּת יד ןוֿפ קנעב יד ףיוא רעטרע יד ןעמונרַאֿפ ןבָאה ,םידימלּת ענַײז ,רימ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה השירדו-הריקח רעד ןוֿפ רודעצָארּפ יד

 יַאב יד טבַײרשרַאֿפ סָאװ ,רֿפוס םעד ןבעל ןסעזעג זיא רעכלעוו ,רוגטק רעד

 -ַאב םעד טנעיילעג ןוא רעדנעטש ןַײז ַײב טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה ,גנוקידלוש

 : טקַא-סגנוקידלוש
 טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד יו ,תודע ןעוועג ןענַײז ,ןביוהעגנָא רע טָאה ,עלַא רימ,

 סָאװ ,ןעמָאנ םעד טימ רעדָא ,"איֿבנ; ,"יברפ ןֿפור טַײל יד ןכלעוו ,זדנוא רַאֿפ

 -שדקמיתיב ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה ,ליומ ןַײמ רעביא ןעגנערב טשינ ליוװ ךיא

 "...טָאה ןוא ףיוה

 : ןומידקנ יבר טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה ָאד
 ןגעק ריטסעטָארּפ ךיא ,החומ ינַא -- ,טגָאזעג רֶע טָאה -- ,לודג-ןהּכ ישיא --

 ןסייוו ןוא ןעוועג טשינ תודע ןייק ןענַײז רימ ! רוגטק ןוֿפ דיײר-גנונעֿפערעד יד

 טשינרָאג ןבָאה רימ .ןָאטעג טָאה רעטקידלושַאב רעד סָאװ ,טשינרָאג ןוֿפ

 -מוא זיא ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד .טרעהעג טשינרָאג ןבָאה ןוא ןעזעג

 טרעװ סע זיב םערָאװ ,דניק ןריובעג-ַײנ ַא יװ ,ןגיוא ערעזדנוא ןיא קידלוש

 .תוכז ףּכל ןַײז ןד םיא רימ ןזומ ,תודע עטבױלגַאב ךרוד דלוש ןַײז ןזיוװַאב

 םוצ טנַאה רעד ןוֿפ גנוגעװַאב ַא טימ טדנעװעג ךיז טָאה לודגיןהֹּכ רעד

 .רעשטַײטסיוא-ץעזעג

 ,טגָאזעג רעשטַײטסיױא רעד טָאה -- ,טכער טָאה םישורּפ יד ןוֿפ יבר רעד ---

 .םיקודצ יד ןוֿפ גנושטַײטסיױא רעד ךָאנ ךיוא ױזַא זיא ןיד רעד ---

 רעטרעוו יד סיוא ךיא קעמ ,םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר םעד טימ םּכסה ןיא ---

 .רוגטק םעד ןלוֿפַאב לודג-ןהֹּכ רעד טָאה --- ,גנוקידלושַאב רעד ןוֿפ

 -- ,טנעיילעג רעטַײװ רוגטק רעד טָאה -- ,זדנוא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז סע;

 ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,טגָאזעג-תודע ןבָאה ןוא תודע עטביױלגַאב

 טשינ ליוו ךיא סָאװ ןעמָאנ םעד טימ רעדָא ,"איֿבנ, ,"יבר, ןֿפור טַײל יד ןכלעוו

 ."לארׂשי ןיא ןקיליײה םעד ןעוועג ףדגמו-ףרחמ טָאה ,ןּפיל ענַײמ רעביא ןעגנערב

 ,טגערֿפעג יבר ןַײמ טָאה --- ? תודע יד ןענַײז רעוו --

 ,ןלױֿפַאב לודג-ןהּכ רעד טָאה --- !תודע םעד ןַײרַא ףור --

 טָאה --- ! ןגָאז תודע ןַײרַא םוק ,ןיבר ןַײד ןוֿפ דימלּת ,תוירק שיא הדוהי --

 .ןֿפורעגסיױא רעמיצ:-תודע ןוֿפ ריט רעד ליב רעֿפורסױא רעד
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 וליֿפַא טָאה לטנַאמ ןַײֹז .תוירק-שיא הדוהי ןֹזיווַאב ךיז טָאה ריט רעד ןיא

 -נָא ןעוועג ןיא םינּפ ןַײז .םיא ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז ,ןירדחנס םעד רַאֿפ ,ָאד

 -טױרַא ענַײז ןכלעוו ןיא ,ץכעליוושעג ןכעליולב-ךעלקנערק ַא טימ ןלָאװשעג

 טימ טקוקעג טָאה דע .ןעוװעג ןעקנוזעגנַײא טציא ןיוש ןענַײז ןגיוא עטצעזעג

 רעבָא .םינּפ סניבר ןַײמ קידנדַײמסיוא ,םיטֿפוש עקידנציז יד ףיוא טייקרעכיז

 -טסעֿפ ַא טימ םיא ףיוא טקוקעג רָאנ ,ןטימעגסיוא טשינ רע טָאה םינּפ סניבר ןַײז

 .ךַאז ןַײז ןיא רעכיז ןעוועג טלָאװ רע יו ,טײקטרַאּפשעגנַײא ןַא ןוא טייק

 בייל ַא ןוֿפ לוק ַא טימ ןֿפורעגסיױא ןומידקנ יבר טָאה -- ! תודע ןַא הדוהי --

 עשיאיוג ןיא שֿפנ שידִיי ַא טרעֿפטנעעגרעביא טָאה סָאװ ,לארׂשי רכוע רעד --

 ןעוו ,רוּפּכ םוי םוא שיֿפ ַא יװ ןסַײרעצ ןעמ געמ םיא !?תודע ןַא -- רע !טנעה

 געמ רענייא רעדעי .רקֿפה זיא טולב ןַײז .תבש םוא סיוא טלַאֿפ רוּפּכ-םוי וליֿפַא

 להק ןוֿפ טקעמעגסיוא זיא ןעמָאנ ןַײז .םיא טֿפערט סע רָאנ רעוו ,ןענגרה םיא

 ,תורוד עלַא ףיוא החכוּת רעד ןוֿפ תוללק יד טימ ןטלָאשרַאֿפ זיא רע ! לארׂשי ןוֿפ

 .תודע ןַא רַאֿפ לוסּפ זיא רוסמ ַא לַײװ ,תודע ןַא רַאֿפ לוסּפ זיא וע

 .םינַּפ ןַײז רעביא ןֿפרָאװרַאֿפ ליעמ ןוֿפ קע םעד טָאה הדוהי

 : רעשטַײטסיוא-ץעזעג םוצ טדנעוועג ךיז טָאה לודג-ןהֹּכ רעד

 יד ןוֿפ םיניד ןוא ןעגנושטַײטסיוא:ץעזעג יד טימ םּכסֹה ןיא סע זיא --

 ? םיקודצ

 ןַא רַאֿפ לוסּפ זיא רוסמ ַא : םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר ןטימ םיּכסמ ןענַײז רימ --

 ,טרעֿפטנעעגּפָא רעשטייטסיוא-ץעזעג רעד טָאה -- ! תודע

 רעדילגטימ-ןירדהנס ערעדנַא יד ןבָאה --- ,תודע ןַא רַאֿפ לוסּפ זיא רוסמ ַא --

 ,טמיטשעגוצ

 ,טױיֿפעגסױרַא םיא ןוא סמערָא יד רַאֿפ ןהדוהי ןעמונעגנָא ןבָאה םישמש יד

 יז זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה ןוא תודע עױשּכ זדנוא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז סע;

 ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד יוװ ,ןרעיוא ערעייז טימ טרעהעג ןײלַא ןבָאה

 טשינ לי ךיא סָאװ ,ןעמָאנ םעד טימ רעדָא ,"איֿבנ, ,"יבר, ןֿפור טַײל יד ןכלעוו

 ."שדקמ:-תיב םעד ןעוועג ףדגמו-ףרחמ טָאה ,ןּפיל ענַײמ רעביא ןעגנערב

 ,ןלױֿפַאב לודגדןהּכ רעד טָאה -- !תודע --

 .ןַײרַא רעמיצ:תודע ןיא ןֿפורעג רעֿפורסױא רעד טָאה -- ! תודע --

 טָאה רע רָאנ ,ךעלסיֿפ עניילק טימ לשטנעמ ןיילק ַא ןעמוקעגנַײרַא זיא סע

 ױװַא ,קע ןטרילָאק ריא טזַײװַאב יז תעשב ,עװַאּפ ַא יו ןגיוצעגנָא ןטלַאהעג ךיז

 רעדעֿפ ןַײז טימ ןעמוקעגנַײרַא זיא רע :טֿפירש יד ןעק רע זַא ,ןזיווַאב רע טָאה

 -ַאב וצ זדלַאה ןֿפיוא ןעגנָאהעגנָא עלעװָאט-סקַאװ םעד טימ ןוא רעיוא ןרעטניה

 ,םירֿפוס יד ןוֿפ זיא רע זַא ,ןזַײװ

 ,לודג"ןהּכ ןרַאֿפ טלעטשעג םיא טָאה ןעמ

 :טגערֿפעג םיא טָאה לודג-ןהּכ רעד

 ? טֿפירש יד טסנעק וד ---

 .טרעֿפטנעעגּפָא תודע רעד טָאה -- ,טֿפירש יד ןָאק ךיא --

 טגָאז רעכלעוו ,תודע ןַא טימ ןָאט לָאז ןעמ ,טגָאז הרוּת יד סָאװ ,וטסייוו --

 ? תודע שלַאֿפ
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 "עג טָאה רע סָאװ ,ףָארטש רעבלעז רעד טימ ןֿפָארטשַאב םיא לָאז ןעמ --

 .שטנעמטימ ןַײז ףיוא ןעגנערב וצ טכַארט

 יַאב םוצ םינּפ ןטימ םיא טלעטשעג ןוא טיירדעגסיוא םיא ןעמ טָאה טציא
 ענַײז ףיוא ךיז ןלעטש וצ טימעג ךיז טָאה עלעשטנעמ עניילק סָאד ,ןטקידלוש
 םוצ קילב ןַײז טימ ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ טָאה רע םערָאװ ,רעגניֿפ ץיּפש

 ,םינּפ סרעתרצנ

 רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד יװ ,ןרעיוא ענַײמ טימ טרעהעג ןיילַא בָאה ךיא --
 םעד ןֿפרַאװנַײא לעװ ךיא, : רעטרעוו יד טכַארבעגסױרַא ליומ ןַײז ןוֿפ טָאה ,רימ
 -ֿפױא ךיא לעװ געט ַײרד ןיא ןוא ,טנעה יד טימ טכַאמעג זיא סָאװ ,שדקמ-תיב
 ."טנעה יד טימ טכַאמעג טשינ זיא סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ןעיוב

 ?ןעוועג רע זיא ואוו ---
 ,שדקמ-תיב ןוֿפ ףיוה ןיא --
 ? טַײז רעכלעוו ןיא --

 .רעױט:רעסַאװ םִילב ---
 ! טנוװָא ןיא רעדָא גָאטַײב ןעוועג סע זיא --
 ,החנמ ןוֿפ ןברק םעד ןעגנערב םינחּכ יד ןעוו ,וצ-טכַאנרַאֿפ ןעוועג זיא סע --

 .שדקמ-תיב ןוֿפ ןרעיוט יד טסילש ןעמ רעדייא
 .רדח ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןַאמ םעד ּפָא ריֿפ ---
 -ןהֹּכ רעד טָאה --- ? תודע ןַא ךָאנ וטסָאה -- ,רבדה םוקי תודע ינש לע --

 .טגערֿפעג לודג

 .ןַיײרַא רעמיצ-תודע ןיא ןֿפורעגסיױא רעֿפורסױא רעד טָאה -- !תודע --

 זיא תודע רעקידרעִירֿפ רעד יװ .שטנעמ רעטייווצ ַא ןעמוקעגנַײרַא זיא סע
 טלעטשעג םיא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,ךיוה ױזַא ,ךיוה ןעוועג רע זיא ױזַא ,ןיילק ןעוועג
 ןיילק ױזַא --- ,קילב ןַײז ןכוז טֿפרַאדַאב רע טָאה ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םוצ םינּפ ןטימ
 .תודע םעד ןגעק טקוקעגסיוא יבר רעד טָאה

 רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד יו ,ןרעיוא ענַײמ טימ טרעהעג ןײלַא בָאה ךיא ---
 :שדקמיתיב םעד ףיוא ןזיװעגנָא םיא ןבָאה םידימלּת יד ןעוו ,טגָאזעג טָאה ,רימ
 ,ןרעדנַא םעד ףיוא ןייטש ןייא ןבַײלב טשינ טעוװ ָאד ? דייבעג עסיורג סָאד וטסעז,
 ."ןרעוו ןֿפרָאװעצ טשינ טעוו סָאװ

 ?ןעוועג סע זיא ואוו --
 .ףיוה-שדקמיתיב ןיא ---
 ? טכַאנַײב רעדָא גָאטַײב ---
 ,העש-גָאטימ רעד ןיא ---
 !ייברעד ןעוועג זיא רעוו ---
 ,םידימלּת ענַײז ---
 !תודע יד לסּפ ךיא --- ,ןֿפורעגנָא ךיז יבר ןַײמ טָאה --- ,לודגיןהּכ ישיא ---
 לודג-ןהּכ רעד טָאה --- ? םישורּפ יד ןוֿפ יבר ,טנורג ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ---

 .טגערֿפעג

 ענעדײשרַאֿפ ייווצ רעביא ןטכירַאב ייז ,ךַאז עבלעז יד טשינ ןדער תודע יד ---
 ,טגָאזעג יבר ןַײמ טָאה --- ,טבַאמעג טָאה רעטקידלושַאב רעד סָאװ ,ןקורדסיוא
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 רעטלַא רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןגָאז ןכַאז עדייב טנָאקעג טָאה רע ---
 | .ףיורעד תודע ןבָאה רימ --- ,ןנח

 םוקי תודע ינש לע; :ןבירשעג טייטש הרוּת רעד ןיא ,לודג"ןהֹּכ ישיא ---

 ןבלעזמעד ןוא-ןייא ןבעגרעביא ןזומ תודע ייווצ יד זַא ,שטַײט רעד סע זיא ,"רבדה

 ענעדײשרַאֿפ ייווצ ןוֿפ ןטכירַאב ָאד תודע יד ןוא .ךורּפשרעדיװ םוש ןָא ,טקַאֿפ

 רעלקרעד םעד תמחמ .,ןכַאמ טלָאזעג טָאה רעטקידלושַאב רעד סָאװ ,ןקורדסיוא

 ,קיטליגיטשינ רַאֿפ תודע יד ךיא

 .רעשטַײטסיוא-ץעזעג םוצ טדנעוועג ךיז טָאה לודגיזחּכ רעד

 ! רבדה םוקי תודע ינש לע : םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר םעד טימ םיּכסִמ ןיב ךיא --

 רעייז ,עבלעז סָאד טשינ ןגָאז תודע יד --- טגָאזעג רעשטַײטסיױוא רעד טָאה --

 ,לוסּפ זיא ןגָאז-תודע

 לודג-ןהֹּכ רעד טָאה --- ! םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר םעד טימ טבַײלב ןיז רעד --

 טייטש סָאװ ,ןַאמ םעד ןגעק ןעגנוקידלושַאב עקידרעטַײװ וטסָאה -- .טנקסּפעג

 ,רוגטק םעד טגערֿפעג לודג-ןהֹּכ רעד טָאה ?זדנוא רַאֿפ

 :טנעיילעג רעטַײװ טָאה רוגטק רעד

 ,טגָאזעג-תודע ןבָאה ייז ןוא תודע עטבױלגַאב זדנוא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז סע;

 -רעדיוו טָאה רע ,חידמו-תיסמ ַא ןעוועג זיא ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד זַא

 טיול ,טָאג ןשידִיי םעד ןעניד וצ ןוֿפ קלָאֿפ סָאד טדערעגּפָא ןוא טכַאמעג קינעּפש

 | *, .,םיניד יד

 רוגטק םעד טקַאהעגרעביא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז יבר ןַײמ טָאה ָאד רָאנ

 ; דייר יד ןטימ ןיא

 -לושַאב סרוגטק םעד ןגעק ריטסעטָארּפ ךיא ,החומ ינַא ,לודג-ןהּכ ישיא -

 | !תודע יד סיוא ךָאנ טרעה ןעמ רעדייא גנוקיד

 ,לודג"ןהּכ רעד טגערֿפ --- ? טנורג ַא רַאֿפ טָאװ ףיוא --

 טָאג ןשידִיי ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ּפָא טרעק סָאװ ,רעד רָאנ זיא חידמו תיסמ ַא --

 ןקיטעטשַאב ןלָאז סָאװ ,תודע ריא טָאה .רעטענּפָא יד וצ ןעניד וצ ןָא סע טדער ןוא

 קלָאֿפ סָאד טכַאמעג טָאה ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,ןיד-תיב ןרַאֿפ

 ןעניד וצ טדערעגוצ סע ןוא טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא םעד ןגעק קינעפשרעדיוװ

 ? רעטעגּפָא וצ

 :רוגטק רעד

 ,טגָאזעג תודע ןבָאה ןוא זדנוא רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,תודע ןבָאה רימ ---

 םיקוח יד טיול טָאג ןעניד וצ טשינ טכַאמעג קינעּפשרעדיװ ייז טָאה ןַאמ רעד זַא

 םענעגייא ןַײז טיול רָאנ ,טשטַײטעגסיױא ייז ןבָאה םימכח יד יו ,םיניד יד ןוא

 .ןעזנילא

 ןוא .רעַײֿפ טימ טמַאלֿפעג טָאה םינּפ ןַײז ,ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה יבר ןַײמ

 :לוק ךיוה ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע

 יז לָאז ןעמ זַא ,גנַאלרַאֿפ ןוא גנוקידלושַאב רעד ןגעק ריטסעטָארּפ ךיא --

 ! תֹודע יד סיוא ךָאנ ןרעה רימ רעדייא ןקעמסיוא

 ,לודג-ןהֹּכ רעד טגערֿפ --- ? םישורּפ יד ןוֿפ יבר ,דוסי ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ---

 םענעגייא ןַײז טיול ץעזעג סָאד ןשטַײטוצסױא טכער ַא טָאה דיי רעדעי --

 .עיגעליוירּפ רעזדנוא זיא סָאד .הרוּת רעד ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ רע ןעוו ,ןעזנַײא
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 ןבָאה רימ ,םיקודצ יד ןוֿפ םימכח ןבָאה רימ :םימֿכח ענעדײשרַאֿפ ןבָאה ריֿמ

 -עגסיוא ןָאק ץעזעג סָאד זַא ןעמעננָא טעוו ריא ביוא .םישורּפ יד ַײב םימכח
 ריא טזומ ,ןײלַא םימכח ערעַײא ןוֿפ טסַײג םעד ןיא יו רעמ טשינ ןרעוװ טשטַײט
 ץעזעג סָאד שרעדנַא סיוא ןשטַײט סָאװ .,עלַא יד ןיד-תיב ןרַאֿפ ןּפעלש ןגרָאמ
 ןיד-תיב ןרַאֿפ ןעגנערב ריא טנָאק ,רוגטק ןוֿפ גנוקידלושַאב רעד טיול .ריא יו
 ןכעלרעֿפעג םעד טימ ןקידלושַאב ייז ןוא םישורּפ יד ןוֿפ םימכח עלַא ,םירֿפוס עלַא

 טמוק סע סָאװ ,רעטעגּפָא וצ שינעדערוצ ןוא טייקינעּפשרעדיװ ןוֿפ ךערברַאֿפ
 ןָאק סע .טֿפַאש ריא סָאװ .סנעדעצערּפ רעכעלרעֿפעג ַא זיא סָאד ,התימ םעד רַאֿפ
 ןשיווצ הקולחמ יד ןָא טייג ןרָאי רעטרעדנוה טניז ,ןדנואוו עטלַא ןענעֿפעֿפױא
 טַײװ יו ,סייוו רעוו ! ךַיײא טקנעדַאב ? ןעַײנַאב טציא יז ריא טליװ .זדנוא ןוא ךַײא
 חידמו-תיסמ ןוֿפ גנוקידלושַאב יד זַא ,רעבירעד גנַאלרַאֿפ ךיא ,ןריֿפרַאֿפ ןָאק סָאד
 טרעה ןעמ רעדייא ,טכַארבעגרָאֿפ טשינ יװ טכַארטַאב ןוא טקעמעגסיוא ןרעוו לָאז

 .תודע ךָאנ סיוא

 יןרעיוא יד ןיא ךיז ןעדוס ַא .ןירדהנס ןוֿפ קנעב יד ףיוא םשור רעסיורג ַא
 ;טנַאה רעד טימ גנוגעווַאב סלודג-ןהֹּכ םעד ךרוד טליטשעגנַײא טרעוו ץלַא

 רעד ןגעוו רעשטַײטסיױא-ץעזעג רעזדנוא ןוֿפ גנוניימ יד ןרעה ליוו ךיא --
 ,םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ גנוצעזסיוא

 ּפעק יד ןשיװצ ּפָאק ןסַײװ ןַײז טקעטשעגנַײרַא טָאה סורדוט רעטלַא רעד -
 ןבעגעגסױרַא רע טָאה םורַא עלַײװ ַא ןיא .רעשטַײטסיוא-ץעזעג ערעדנַא יד ןוֿפ

 : קסּפ ןַײז

 תוקולחמ ןדַײמרַאֿפ וצ ידּכ ןוא .לארׂשי ןיא קָאטיײװ רעטלַא ןַא זיא סע -- |

 -רעדיוו ןיא םענייא ַאזַא ןקידלושַאב וצ טשינ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,לארׂשי ןיא

 דוסי ןֿפױא טייטש רע רָאנ ביוא ,טָאג ןשידִיי ןוֿפ שינעדערּפָא ןוא טייקינעּפש
 ןעוו ,הרוּת רעד ןוֿפ תודוסי יד ףיוא ץעזעג סָאד סיוא טשטַײט ,תד ןשידִיי ןוֿפ
 ,רעד רָאנ .םימכח יד ןוֿפ גנוניימ רענעמונעגנָא רעד ןיא טשינ ךיז טלַאה רע וליֿפַא
 וצ יז טדער ןוא טָאג ןקידעבעל ןקיצנייא םעד ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ּפָא טרעק סָאװ
 .רעקינעּפשרעדיװ ַא זיא ,הרז-הדוֿבע רעד ןעניד וצ

  ןֿפורעגנָא ךיז טָאה לודג-ןהּכ רעד

 .רעשטַײטסױא:ץעזעג יד ןוֿפ סולשַאב םעד טרעהעג טסָאה וד ,רוגטק --
 רערעהוצ ענייז טכַאמעג טָאה ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,תודע וטסָאה
 ?רעטעגּפָא ןעניד וצ טדערעגוצ ייז ןוא טָאג ןשידִיי םעד ןגעק קינעּפשרעדיװ

 סָאװ ,ןַאמ םעד ןגעק גנוקידלושַאב רעד ףיוא בָאה ךיא ,לודג-ןהֹּכ ישיא ---
 .טרעֿפטנעעגּפָא רוגטק רעד טָאה --- ,תודע ןייק טשינ ,זדנוא רַאֿפ טייטש

 ןַאמ םעד ןגעק גנוקידלושַאב רעדנַא זיא-סע-רעסָאװ ףיוא תודע וטסָאה --
 ,טגערֿפעג לודג-ןהֹּכ רעד טָאה --- ?זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ

 ישיא ,ןַאמ םעד ןגעק ןריֿפוצרָאֿפ גנוקידלושַאב ןייק רעמ טשינ בָאה ךיא --
 .טגָאזעגסױרַא רוגטק רעד טָאה --- ,לודג-ןהּכ

 ףורסיוא ןקידנריֿפמואירט ןיא ליומ ןַײז טַאהעג טנֿפעעג ןיוש טָאה יבר ןַײמ
 | : טגָאזעג טָאה רע ןוא
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 טָאה ,זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,עלַא רַאֿפ עודיו יולג זיא סע --

 רָאֿפ ךיא גייל ןכב .למיח ןיא רעטָאֿפ םוצ טַײל יד ןוֿפ רעצרעה יז טרעטנענרעד

 | ...ןיד-תיב ןקיליײה ןרַאֿפ

 רע ןוא ץיז ןַײז ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז גנילצולּפ טָאה לודגיוהּכ רעד רעבָא

 טלָאװ רע יוװ ,ןיבר ןַײמ ןגָאלשעגרעביא טנַאװ רעד ןוֿפ גנוגעװַאב ַא טימ טָאה

 גנוקידלושַאב יד ןבױהוצֿפוא טכער סָאד זַא ,ןרעהוצנָא ןבעג טלָאװעג טימרעד

 ןױַאֿפ גיב ַא טימ ןוא הענכה טימ טָאה יבר ןַײמ סָאװ ףיוא ,ןיילַא רָאנ רע טָאה
 .דייר ענַײז ןטלַאהעגּפָא טָאה רע ןוא ,ןעוועג םיּכסִמ לודג"ןהּכ

 :ןָאט ןקיאור ַא טימ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה לודג-ןחּכ רעד

 טרעהעג ןבָאה עלַא רימ ! ןיד-תיב רעקילייה ,ןירדהנס םעד ןוֿפ טײל ענַילמ ---

 -תיסמ ןוֿפ גנוקידלושַאב רעד ןגעוו רעשטַײטסיוא-ץעזעג יד ןוֿפ סולשַאב םעד
 גנוקידלושַאב רעדנַא ןייק זַא ,רוגטק ןוֿפ ליומ ןוֿפ טרעהעג ךיוא ןבָאה רימ .חידמו
 ודגוא רַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעג ןיא סָאװ ,ןַאמ םעד ןגעק רָאֿפ טשינ רע טריֿפ
 "נָא םעד ןגעק רוגטק ןוֿפ גנוקידלושַאב יד ,רעבירעד ,ןסילש רימ ,טּפשמ ןרַאֿפ
 ןבױהעגֿפױא לודג-ןהּכ רעד טָאה -- ,ןירדחנס ןוֿפ טַײל ענַײמ רעבָא .ןטגָאלקעג
 טָאה רע .ןרָאװעג רעטלע ליֿפ זיא רע זַא ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע) םיטש ןַײז

 -- םינּפ ןַײז ,ןעוועג יורג זיא דרָאב ןַײז .ןנח ןטלַא ןוֿפ רעטלע טקוקעגסיוא

 םעד ןיא ָאד ןעד טייג יצ ,ןירדהחנס ןוֿפ טַײל עגַײמ --- .(טסגרע ןוא קירעיורט

 "עג טָאה ,זדנוא רַאֿפ טייטש רעכלעוו ,ןַאמ רעד סָאװ ,טרָאװ םענעי ןיא רעדָא
 זיא סָאװ ,ןטסכעה םעד ןיא ָאד טייג טע ? רעטרעוו ןיא ללכב ָאד טייג יצ ? טגָאז
 סָאװ טימ ?זדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,רעד ,רע זיא רעוו .טייקילייה רעזדנוא עגונ
 תודע ןייק זדנוא ןָאק סָאד ?ןכַאז יד טגָאז ןוא רע טוט תושר ןוא טכער א רַאֿפ
 טכַאמעג טָאה לודג-ןהּכ רעד ןוא --- .ןָאט ןיילַא רע רָאנ ןָאק סָאד ,ןרעלקֿפױא טשינ
 ןענעק וצ טשינ ,ןַײרַא םינּפ ןיא טיא טקוקעג ןוא רעתרצנ םוצ רעטנענ טָארט ַא
 רע זיב ,טמעטָאעג גנַאל ןוא ךיוה טָאה רע .ןעגנעױבסױרַא ליומ ןוֿפ טרָאװ ןייק

 רעקידנרעטיצ ַא טימ עושי וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,טרָאװ סָאד ןענוֿפעג טָאה

 ; עמיטש

 וד ביוא ,ןגָאז זדנוא טסלָאז וד ,טָאג ןקידעבעל םַײב ךיד רעװשַאב ךיא --

 ! חישמ טסיב

 .טרַאװעג ןבָאה ,ייברעד ןעוועג ןענַײז סָאװ ,עלַא יד .טרַאװעג טָאה הכשל יד

 ףיוא טרַאװעג ןוא גנַאג ריא טלעטשענּפָא טָאה טַײצ יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 ,לודג"ןהּכ ןוֿפ עגַארֿפ רעד ףיוא רעתרצנ ןוֿפ ליומ ןוֿפ רעֿפטנע ןַא

 רערעטיול ַא טימ טָאה ןוא ןּפיל ענַײז טנֿפעעגֿפױא טָאה רעתרצנ רעד ןוא

 קילב ןַײז טדנעוועג טשינ טָאה רע רעבָא ,לודג-ןהּכ םעד טרעֿפטנעעגּפָא עמיטש
 ךיז טָאה סע ןוא ,ןַײרַא ללח ןיא ןגיוא ענַײז טימ טקוקעג רָאנ ,לודג-ןהּכ ןֿפױא
 סָאװ ,טנַאװ עטכַאמרַאֿפ יד ךרודַא טרַאּפש רעתרצנ ןוֿפ קילב רעד זַא ,טכאדעג

 : םיא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא
 ! תרמָא הֹּתַא ---

 דלַאב .הקסֿפה עניילק ַא טכַאמעג וע טָאה ,טּפעשעג םעטָא טלָאװ רע יו ןוא
 : םיטש ערעטיול ןַײז טרעהעג רעדיוו ךיז טָאה רעבָא
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 ןיא ןציז םדָאךב םעד ןעז ריא טעװ ןָא טציא ןוֿפ :רעבָא ךַײא גָאז ךיא --
 ! למיה ןוֿפ סנקלָאװ יד ןיא ןעמוק ןוא הרוֿבג רעד ןוֿפ טנַאה רעטכער רעד

 ןייק ןעגנערבסיֹורַא טנָאקעג טשינ טָאה ןירדהנס ןוֿפ טַײל יד ןוֿפ רענייק
 ןקלַאב רעד זַא ,טרַאװרעד ,רעטרעוו יד ךָאנ ,טציא טָאה ץלַא .ליומ ןוֿפ טרָאװ
 -ַאב ןעמוק ןעמ לָאז ןביוא ןוֿפ ,ןענעֿפע ךיז ןלָאז ןעלמיה יד ,ןטלַאּפש ךיז לָאז
 גנילצולּפ .ןעשעג זיא טשינרָאג .ןרָאװעג טגָאזעג ָאד ןענַײז סָאװ ,דייר יד ןקיטעטש
 טָאה עליטנַאמ רעטױר:ךַאלרַאש ןַײז ןיא :סיר:טלַאװעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה
 ,טייקליטש עקידארומ יד ןכָארבעג טָאה סָאד .העירק ןסירעגנַיײא לודג-ןהּכ רעד
 .ןָאטעגכָאנ םיא ןבָאה ערעדנַא יד

 ןַײז טרעהעג עלַא טָאה ריא ? תודע רעמ ךָאנ רימ ןֿפרַאדַאב סָאװ ...עז --
 עקידזנציזמורַא יד טגערֿפעג לודג-ןהּכ רעד טָאה --- ? ריא טקנעד סָאװ .גנורעטסעל
 ..ןירדהנס

 ,לקניוו ןטצעל ןיא ןירדהנס ןוֿפ רעטסגנַיי רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ! תומדןב --
 .ןבַײרשרַאֿפ ןביוהעגנָא טָאה רעבַײרש רעד
 ,ןטסגנִיי ןכָאנ רעטייווצ רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- ! תומ-ןב --
 לַײװ עגנַאל ַא ןעמונעג םיא טָאה סע .יבר ןַײמ ןענַאטשעגֿפױא זיא ָאד רעבָא

 :ןֿפורעגסיױא ןוא טנַאה ןַײז ןבױהעגֿפױא טָאה רע .ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע זיב
 ! ריטסעטָארּפ ךיא ,לודג-ןהֹּכ ישיא --

 ,גנולייצ יד ןלעטשוצּפָא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןבעגעג טָאה לודג-ןהֹּכ רעד
 -סעל ןַײז טרעהעג טשינ וטסָאה ? ןומידקנ יבר ,טסעטָארּפ ןַײד זיא סָאװ ---

 ? טייקילייה רעטסכעה רעד ןוֿפ גנורעט
 -עגנָא טשינ טָאה רעטקידלושַאב רעד .גנורעטסעל ןייק טשינ זיא סָאד --

 טשינ זיא ,טרעטסעל סָאװ ,רעד : טגָאז ץעזעג סָאד ןוא .שרוֿפמה-םש םעד ןֿפור
 ןסורדסיוא ענַײז עלַא טימ ןעמָאנ סטָאג טשינ טנָאמרעד רע זיב ,ֿבייח רעִירֿפ
 טיול .שרוֿפמח-םש םעד טשינ ,"הרוֿבג , טרָאװ סָאד טגָאזעג רָאנ טָאה ןַאמ רעד
 ,תוקלמ רַאֿפרעד םיא טמוק סע ןוא םימש יּפלּכ הּפצוח סָאד זיא ,ןצעזעג ערעזדנוא

 רעד ןגעוו רעשטַײטסיוא-ץעזעג ערעזדנוא ןוֿפ גנוניימ יד ןרעה ןליוו רימ --
 , ,ןֿפורעג לודג-ןהֹּכ רעד טָאה -- ,ןומידקנ ןיבר ןוֿפ גנודנעוונַײא

 ,רעֿפלעה ענַײז טימ ןקידנעטשרַאֿפ םעד ןגעוו טֿפרַאדַאב טשינ ךיז טָאה סורדוט
 : טמיטשַאב ןיילַא טָאה רע

 ,גנורעטסעל עגונב םישורּפ יד ןוֿפ םיניד יד טימ טשינ ךיז ןענעכער רימ --
 גנושטַײטסיוא-ץעזעג רעד טיול ןוא טסַײג ןיא טריֿפעג טרעוו ָאד גנושרָאֿפסױא יד
 תודע ןעוועג ןענַײז עלַא רימ .ןיד ַאזַא ןוֿפ טשינ ןסייוו רימ ןוא .םיקודצ יד ןוֿפ
 ןקילייה םעד ןעוועג ףדגמו-ףרחמ רעטרעוו ענַײז טימ טָאה רעטקידלושַאב רעד יו
 ! זומ-ןב ַא ,רעבירעד .זיא רע .ןעמָאנ

 ,הֿבישי רעד ןיא ,רעהַא ןעמוקעגנַײרַא טשינ ןענַײז רימ ,לודג'ןהּכ ישיא --
 ןבָאה רימ ןוא .השירדו הריקח ןוֿפ הֿבישי ַא רָאנ ןענַײז רימ .ןעמעוו ןטּפשמ וצ
 .ןֿפורעגנָא ךיז יבר ןַײמ טָאה --- ,םיניד-קסּפ ןגָארטוצסױרַא טשינ טכער ןייק

 טשינ ןבָאה רימ .ןומידקנ יבר ,ןיד-קסּפ ןייק סױרַא טשינ ָאד ןגָארט רימ ---
 טכער ןייק טשינ ךיוא ןבָאה רימ ןוא ,ןיד-קסּפ ןייק ןגָארטוצסױרַא טכער ןייק
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 -עגּפָא לודג-ןהֹּכ רעד טָאה -- ,ףיורעד טכער סָאד ןבָאה ערעדנַא ,ןריֿפוצסױא םיא

 .טרעֿפטנע

 ,ןזָאלַײרֿפ םיא רימָאל ,ױזַא ביוא --

 םיא טָאה תוכלמ סָאד .תוכלמ םוצ ןלעטשוצ םיא ןזומ רימ ? ןזָאלַײרֿפ --

 .השירדו-הריקח יד ןכַאמ ןלָאז רימ זַא ,ןבעגעגרעביא טנַאה רעזדנוא ןיא

 סָאד ,םיא טימ ןכַאמ טעװ תוכלמ סָאד סָאװ ןוא .תוכלמ םוצ ןלעטשוצ םיא --

 .ןֿפורעג ערעדנַא ןבָאה -- ,ערעזדנוא טשינ ,ךַאז רעייז זיא

 ןלעטשוצ םיא ריא טעװ ,לודג-ןהּכ ישיא ,גנוקידלושַאב ַא רַאֿפ סָאװ טימ --- |

 ,טגערֿפעג יבר ןַילמ טָאה -- ? תוכלמ םוצ

 ,סָאד .ןענוֿפעגסיױא טָאה גנושרָאֿפטױא יד סָאװ ,גנוקידלושַאב רעד טימ ---

 רעד ַײב טציז סָאװ ,םדָאךב רעד זיא רע זַא ,טגָאזעג ָאד ןילַא טָאה רע סָאװ

 סָאד ןַײא טדער ןַאמ רעד זַא ,טסייה סָאד --- ,"הרוֿבג, רעד ןוֿפ טנַאה רעטכער

 !ןײטשרַאֿפ וצ רעטרעוו ענַײז ןענַײז שרעדנַא ןעד יו .חישמ זיא רע זַא ,קלָאֿפ

 ,ןרָאװעג ךיילב זיא יבר ןַײמ

 ,ךָאד טסייה סָאד ? חישמ זיא רע זַא ,גנוקידלושַאב רעד טימ תוכלמ םוצ ---

 יד ןיא לארׂשי ןיא שֿפנ ַא ןרעֿפטנערעביא ? ןָאט סָאד רימ ןענָאק ױזַא יו !טיוט

 .עשר ןוֿפ טנעה

 ןיא רע ךיוא ןוא ,ןֿפורעגנָא ךיז לודג-ןהּכ רעד טָאה --- ,ןומידקנ יבר --

 .רעביא טשינ ןטקידלושַאב םעד ןלָאז רימ ןעוו --- .טנַאװ יד יוװ ןעוועג ךיילב

 ערעזדנוא ןיא טגָאזעג זדנוא טָאה רע סָאװ .רעטרעוו יד ךָאנ ,תוכלמ םוצ ןבעג

 ןֿפרַאדַאב ױזַא ביוא ,ייז ןיא ןביולג רימ זַא ,סע טסייה ,ןיד-תיב ןצנַאג ןרַאֿפ ןרעיוא

 ,רענייק .חישמ-ךלמ ןרַאֿפ ןֿפורסיױא םיא ןוא סיֿפ ענַײז וצ ןֿפרַאװ עלַא ךיז רימ

 ,השמ טשינ ,םהרבַא טשינ ,טגָאזעג טשינ רעטרעוו עכלעזַא זדנוא ליב טָאה רענייק

 ,םדו-רׂשב ןדעי ןוֿפ רעמ ,ייז ןוֿפ רעמ זיא רע זַא ,סָאד טסייה .ךלמה דוד טשינ

 יתש ןיא ןביולג ריא טנָאק ?הלילח ,תושר רעטייווצ ַא ,ןעמעלַא ןוֿפ רעכעה

 ? תויושר

 ,םוטעמוא ןוֿפ ןֿפורסױא טרעהעג ךיז ןבָאה -- !הלילח !הלילח !הלילח ---

 :ןומידקנ יבר םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה לודג-ןהּכ רעד

 םיא ןוא ןַאמ טעד רַאֿפ ךיז ןֿפרַאװ וצ טיירג ,םישורּפ יד ןוֿפ ינר ,וטסיב --

 ?זיא וע זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןענעקרענָא

 ךיא ,לודג ןהּכ ישיא רעבָא -- ןֿפורעגסיױא יבר ןַײמ טָאה -- !הלילח --

 ךיא .זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןענעקרענָא טשינ םיא ףרַאדַאב

 ואוו ,עשד ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןרעֿפטנערעביא טשינ ךיֹוא רעבָא םיא ףרַאדַאב

 ! תומ"ןב רערעכיז ַא זיא רע

 ,שורּפ ,וד רעבָא .םיחישמ ןייק ןיא טשינ ןביולג ,םיקודצ ,רימ ,ןומידקנ יבד --

 ,דייר ענַײז סיוא טריֿפ חישמ ? ןגָאז סנױזַא טסלָאז ,חישמ ןיא ָאי טסביולג וד סָאװ

 ,חישמ ַא רַאֿפ ןַארַאֿפ טשינ זיא געוו רעטירד ןייק .ייז רַאֿפ רע טברַאטש טשינַא

 רע זַא ,תמאב טביולג רע ביוא ,ןגָאז ריד סע רע טעװ ,ןטקידלושַאב םעד גערֿפ

 ,סוטַאליּפ ןוֿפ טּפשמ ןרַאֿפ ןגרָאמ ןזיײװַאב סע רע טעוו ,חישמ זיא

 :ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה יבר ןַײמ רעבָא
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 "!ךער םד לע דומעת לע, :טגָאזעג טָאה הרות רעזדנוא ,לודג"ןהּכ ישיא --

 טנעה יד ןיא לארׂשי ןוֿפ שֿפנ ַא ןבעגרעביא :זיא ,ןָאט ָאד טייג ריא סָאװ ,סָאד

 ןגעק טקידלושעג רע טָאה ,זדנוא ןגעק טקידלושעג ןַאמ רעד טָאה .םייוג יד ןוֿפ

 עדמערֿפ לארׂשי טזָאל ןָא ןעוו ןוֿפ .םיטֿפוש יד ןַײז ןלעװ רימ ןוא ,תד ןשידִיי םעד

 לארׂשי 1 ןסַײרסיױא טיורקדליוו סָאד םיא רַאֿפ ןלָאז ייז זַא ,ןטרָאג ןַײז ןיא ןַײרַא

 טשינ ,ןָאט סע טסלָאז וד ,"ךברקמ ערה תרעבו; .סיוא ןײלַא ןטרָאג ןַיײז טקינייר

 ָאד ןענַײז סָאװ ,םימכח יד ןוא םינבר יד ףיוא ,ןכב ,רעדָאֿפ ךיא .רעדמערֿפ ןייק

 יד ןיא לארׂשי ןיא שֿפנ ַא ןרעֿפטנעוצרעביא טשינ ,הֿבישי רעד ןיא טלמַאזרַאֿפ

 ןלעװ טלָאמעד .ֿבוט-םוי ךָאנ זיב ןינע ןצנַאג םעד ןגיײלוצּפָא רָאנ ,םודא ןוֿפ טנעה

 ,ןיד"קסּפ ַא ןבעגסױרַא ןלעוװ רימ ןוא ןירדהנס יד ןוֿפ קדצ-טּפשמ ַא ןֿפוררַאֿפ רימ

 ,השודקה-הרוּת רעד טיול

 רעד ,רזעילא יבר ךיוא .קורדנַײא ןַא טכַאמעג ןבָאה ןיבר ןַיײמ ןוֿפ דייר יד

 : ןֿפורעגנָא ךיז ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה ,ןנח לודג-ןהּכ ןוֿפ ןוז

 ָאד ךיא לעװ ,לודג-ןהּכ םעד דעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ תושר ןטימ ,לודג-ןהּכ ישיא --

 ןיא טוג ןעגנילק ,ןומידקנ יבר ,םישורּפ יד ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ דייר יד זַא ,ןגַאז

 זיא טָאג :ןעגנַאגַאב ןכערברַאֿפ סָאד זיא תד ןשידִיי םעד ןגעק .ןרעיוא ענַײמ

 סָאד --- ,טקידײלַאב םינהּכ יד ,טמעשרַאֿפ שדקמה:תיב רעד ,ןרָאװעג טרעטסעלעג

 סָאד טָאה סָאװ .תוכלמ ןוֿפ ךַאז עצנַאג יד ןטלַאהַאבסיוא רימָאל .ןינע רעזדנוא זיא

 םעד ןלעטש ןעמ ףרַאדַאב לארׂשי ןוֿפ טּפשמ ןרַאֿפ ?ןָאט וצ טימרעד תוכלמ

 ,ןטקידלושַאב

 ליטש ןיא ץלַא ןנח לודג-ןהֹּכ רעטלַא רעד ןבױהעגֿפױוא ךיז טָאה ָאד רָאנ

 ,תהנ טימ ןביױהעגנָא טָאה ןוא דרָאב יד טכַאמעג ךַײלג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג

 :ןעוועג זיא טייהניואוועג ןַײז יװ ,ןָאט ןקיאור ַא ןיא

 : ןגָאז ךיא לעװ םימכח יד ןוא םינהּכ יד ןוֿפ תושר ןטימ .,לודג-ןהֹּכ ישיא --

 טשינ זיא סע ןוא ,תוכלמ ןוֿפ ךַאז יד רעגנעל ןטלַאהַאבסױא טשינ ןענָאק רימ

 סע ,טימעג ךיז ןבָאה רימ .רעגנעל ןטלַאהַאבוצסיױא ךַאז יד תושר רעזדנוא ןיא

 ,םישדח ןוא ןכָאװ זַא ,ןעמעלַא רַאֿפ עודיו יולג זיא סע .ןעגנולעג טשינ זדנוא זיא

 -שדקמ-תיב ןיא טײהדעגמורַא ךיז רעטקידלושַאב רעד טָאה ,רעטניוו ןצנַאג םעד

 סע .טרעטשעג טשינ םיא ןבָאה רימ .תוכשל יד ןיא טנרעלעג טָאה רע .ףיוה

 ,םיזמר ,ןֿפרָאװעג טָאה רע סָאװ ,רעטרצוו ןרעיוא ערעזדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז

 רימ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ןבָאה רימ .תוחישמ ןַײז ןגעוו ןבעגעג טָאה רע סָאװ

 יד ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זדנוא זיא סע .םיזמר ףיוא טכַא ןייק טשינ ןגייל

 םירֿפוס יד ןגעק ,םימכח-ידימלּת יד ןגעק טריֿפעג טָאה רע סָאװ ,רייר ערעטיב

 רימ .םישורּפ יד ןוֿפ ,ערעייז ילס ,םיקודצ יד ןוֿפ ,ערעזדנוא ילס ,םינקז יד ןוא

 טרעהעגוצ ןוא םיׂשעמ ענַײז וצ טקוקעגוצ ךיז ןבָאה רימ .ןגיװשרַאֿפ סע ןבָאה

 ןוֿפ יבר ַא זיא רע זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,הרוּת ןַײז וצ

 טנשרד ןוא םיתמה-תיחּת ןגעוו טקידערּפ רעכלעוו ,ללה ןוֿפ זיוה ןוֿפ ,םישורּפ יד

 רעזדנוא ןיא ןעוועג טשינ ןענַײז ייז וליֿפַא ןעוו ןוא ,חישמ ןוֿפ טַײצ רעד ןגעוו

 "רעד רע זַא ,טביולגעג ןבָאה רימ לַײװ ,טרעוװרַאֿפ טשינ םיא רימ ןבָאה ,טסַײג

 טַײל עטושּפ יד ןוֿפ רעצרעה יד םילשמ ןוא תושרד ענייש ענַײז ךרוד טרעטנענ

 טשינ ייז טזָאל ןוא םיׂשעמ עטכעלש ןוֿפ ּפָא ייז טלַאה ,למיה ןוֿפ רעטָאֿפ םוצ
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 רעביא ןגיוצעג טָאה אבא-רב סָאװ ,הנּכס ןוא טַארַאֿפ ןוֿפ ץענ רעד ןיא ןלַאֿפנַײרַא
 ןביוהעגנָא ןבָאה טַײל יד ןעוו ,חסּפ רַאֿפ .רעטניוו ןצנַאג ַא ןעוועג סע זיא ױזַא ,ייז
 ןֿפורוצסױרַא טנַאלּפ אבא-רב זַא ,ןרָאװעג רָאװעג רימ ןענַײז ,ןַײז-לגר-הלוע ןעמוק
 רעוועג ליֿפ ןַײא קעווצ םעד רַאֿפ טלמַאז ןוא געט-חסּפ יד ןיא דנַאטשֿפױא ןַא
 סָאד םעד ןגעוו ןזָאל וצ ןסיוו וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג ןבָאה רימ .ןשטנעמ ןוא
 ,קלָאֿפ ןצנַאג ןרעביא דרעוװש רעד ןוֿפ הנּכס יד ןעגנערב וצ טשינ ידּכ ,תוכלמ
 רעד ןיא .ןאבא"רב טימ דנוב ןייא ןיא ןענַײז רימ זַא ,ןגָאז טשינ לָאז תוכלמ סָאד
 -רַאֿפ טימ טקוק תוכלמ סָאד ןעוו ,טגערעגֿפױא ױזַא ןענַײז רעטימעג יד ןעוו ,טַײצ
 טָאה ,דָאבטולב ַא ןֿפורוצסױרַא טייקיניילק ַא רָאנ טכוז ןוא זדנוא ףיוא טכַאד
 ןֿפורסיױא ןוא םילשורי ןיא ןסַאג יד רעביא ןריֿפ ךיז טזָאלעג רעטקידלושַאב רעד
 ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה רע --- ,קיצניװ ךָאנ ,ןדִיי יד ןוֿפ גינעק םעד רַאֿפ ךיז
 ןוא רעלדנעה-ןביוט יד ןבירטעצ טנַאה ןיא קירטש ַא טימ ןוא ןַײרַא שדקמ-תיב
 ןוֿפ טייקנעלמעװקַאב רעד רַאֿפ טלעטשעגֿפױא ןבָאה רימ סָאװ ,רעלסקעוו-טלעג

 רע .תורוד ןוֿפ הקזחב זיא סָאװ ,גנונעדרָא יד טרעטשעצ ,סעקינלגר-ילוע יד
 ,רעדרעמ ןוֿפ לייה ַא שדקמיתיב סָאד ןֿפורעגנָא טָאה ,ןעורמוא ןֿפורעגסױרַא טָאה
 םיא וצ טקישעג ןבָאה רימ ןעוו ןוא .םירֿפוס יד ,םימכח יד .םינהֹּכ יד טלדיזעג
 יד וטסוט טכַאמ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,זדנוא גָאז; :םיא טגערֿפעג ןוא םיחילש
 טזָאלעגרעביא רע טָאה -- ?!טסיב וד רעוו ,ףיורעד ןכייצ ַא זדנוא ביג ? ןכַאז
 סָאד זַא ,יתוברו ןנבר ,ריא טניימ .רעֿפטנע ןַא ןָא עגַארֿפ עכעלטסגנַא רעזדנוא
 סע ,גנידצלַא סייוו ,ןוֿפרעד סייו תוכלמ סָאד ?ןוֿפרעד טשינ טסייוו תוכלמ
 וצ םיחילש טקישעג ןבָאה ,ןעמענוצטסעֿפ םיא טָאטשנַא ,רימ ןַא ,וליֿפַא סייוו

 טרעדָאֿפעג טָאה טע .םיא טימ דנוב ןייא ןיא ןַײרַא זדנוא טגנערב תוכלמ סָאד .םיא
 ןעמענטסעֿפ םיא ןלָאז רימ זַא ,םערָא ןקרַאטש ַא ןוא גנואָארד טימ זדנוא ןוֿפ
 -ורי רעביא ןומגה םעד ,ןובירט םעד טקישעג טָאה תוכלמ סָאד ,ןרעֿפילסױא ןוא
 ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ ,ןרענַאיגעל עשימיור עטרָאהָאק רעצנַאג ַא טימ ,םילש
 ענַײמ ? תוכלמ ןוֿפ ןטלַאהַאבסיוא םיא ריא טליוו טציא .ןעמענוצטסעֿפ םיא ,טַײל
 .טולב ַא ןוֿפ ןטיהסיוא טליװ ףיא ןוא רעַײט ךַײא זיא םילשורי ביוא ,טַײל
 רעביא לָאז שדקמ-תיב רעד זַא ,טליוו ױיא ביוא ; ףיוה-שדקמיתיב ןיא גנוסיגרַאֿפ
 סיורא טיג ,טַײל ענעלַאֿפעג ןוֿפ םירגּפ טימ ןרעוו טקינײױרמוארַאֿפ טשינ ֿבוט-םוי
 ,סָאד רע זיא ,זיא רע זַא ,ןגָאז טַײל יד סָאװ ,סָאד רע ןיא ,תוכלמ םוצ ןַאמ םעד
 -ַאב סע רע לָאז ,טרעהעג טציא ןבָאה רימ יװ ,זיא רע זַא ,טגָאז ןײלַא רע סָאװ
 טסיב וד ,ןומידקנ יבר -- : ןומידקנ יבר וצ טדנעוועג ךיז טָאה רע ןוא --- .ןזַײװ
 ,סָאד ןסייו רימ .טײהרענעטלַאהַאב ןוא ןֿפָא ,ןַאמ םעד וצ ןעגנַאגעג לָאמטֿפָא
 "עג וטסָאה ןדִיי יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא .ןכייצ ַא םיא ןוֿפ טרעדָאֿפעג טסָאה וד ןוא
 חשמ יוװ יױזַא ,זיא רע רעוו ,ןזַײװַאב ריד לָאז רע זַא ,ןכייצ ַא םיא ןוֿפ טרעדָאֿפ
 ןכייצ םעד ריד טָאה רע .ןזַײװַאב ךיז טצוו איֿבנ ַא לַאֿפ ןיא ,טגָאזעגנָא זדנוא טָאה
 .ןכייצ רעד ןַײז לָאז סוטָאליּפ ,םיא וטסָאה טציא .טגָאזעגּפָא

 : ןירדהנס ןוֿפ קנעב עלַא ןוֿפ טרעהעג ךיז ןבָאה סעמיטש ןוא
 !ןכייצ רעד ןַײז לָאז סוטַאליּפ

 :ןעירשעג ןבָאה קנעב יד ףיוא םידימלּת יד ןוא
 ! ןכייצ רעד ןַײז לָאז סוטָאליּפ ---
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 יד ,ןטלַאהעג םיא ןבָאה סָאװ ,טכענק יד ,לודג-ןהּכ ןוֿפ םיתרשמ יד וליֿפַא ןוא

 :ןעירשעג ייז ןבָאה עלַא ,ןירדהנס ןוֿפ םישמש

 ! ןכייצ רעד ןַײז לָאז סוטַאליּפ ---
 ךָאז טסייה סָאד -- ןעירשעגרעביא יבר ןַײמ טָאה --- !לודג'ןהּכ ישיא --

 ! טָאג ןוואורּפ

 ,ןוואורּפ טָאג טשינ -- סָאד טסייה לַאֿפ םעד ןיא .לַאֿפ םעד ןיא טשינ ,ןיינ ---

 רע זַא ,ןגָאז טַײל יד --- .ןעושי ףיוא ןזיוועגנָא לודג-ןהֹּכ רעד טָאה -- ,םיא רָאנ

 .ןזיװַאב סָאד טָאה והילא יװ ,סָאד זיא רע זַא ,ןזַײװַאב רע לָאז ,איֿבנה והילא זיא

 טָאה -- !םיסנ ףיוא סנבעל ןייק ןַײא טשינ טלעטש ןעמ .,לודג-ןהּכ ישיא --

 ,ןֿפורעגסיױא יבר ןַײמ

 ,ןומידקנ יבר ,טשינ וטסניימ !טלעטשעגנַײא סע טָאה איֿבנה והילא ךיוא ---

 ַײב למיה ןוֿפ ןעמוקוצרעטנורַא טלעֿפרַאֿפ ןעוועג טלָאװ רעסַאװ סָאד ןעוו זַא

 סֿבאזַא ןוֿפ תומ-ןב ַא ןעוועג טשינ והילא טלָאװ ,למרּכ ןֿפױא ,לעב-יאיֿבנ יד

 ןגעק סנ ןַײז ןזַײװַאב והילא רעַײנ רעד לָאז .ןעגנַאגעג רע זיא ךָאד ןוא ? טנַאה

 ןייא זַא ,רעסעב; זיא טלָאמעד ,ןזַײװַאב טשינ סָאד ןָאק רע ביוא ,לעב-יאיֿבנ יד

 ,"קלָאֿפ עצנַאג סָאד רעדייא ,ןרעוװ טכַארבעגמוא לָאז שטנעמ

 ,ןבילבעג סע זיא םעד ַײב ןוא

 םעד ןבָאה לודג-ןהּכ ןוֿפ םיתרשמ יד ןוא -- ,לעֿפַאב ַא ןבעגעג טָאה ןגס רעד

 .ןירדהנס ןוֿפ טריֿפעגּפָא תרצנ ןוֿפ ןיבר

 ןביױהעגנָא ןיוש טָאה ,לודג-ןהּכ ןוֿפ ףיוה ןֿפױא ןעמוקעגסיורַא ןענַײז רימ זַא

 -טכַאנ יד טגָאירַאֿפ ןוא ןזָאלבעג טָאה טניוו רעטלַאק ַא .גָאט ףיוא ןעיורג וצ

 טייקיורג רעקיכלימ ןוֿפ לּפענ ַא .טנַאה רעקיטכעמ ןוא רעיור ַא טימ סנקלָאװ

 טָאה ךַאװ סלודג-ןהּכ ןרַאֿפ ץלָאה ןוֿפ רעַײֿפ סָאד .ןטֿפול רעד ןיא ןעגנָאהעג זיא

 | ,ןייגסיוא ןיא ןטלַאהעג

 -טּפיוה רעייז ןוֿפ טריֿפעג ,עטרָאהָאק רעד ןוֿפ רענלעז יד יו ,ןעזעג ןבָאה רימ

 "עג ַא ןיוש ,ףיוה סלודג-ןהּכ םעד ןוֿפ רעתרצנ םעד טכַארבעגסױרַא ןבָאה ,ןַאמ

 סקעסַאּפ ןוא ןדרעווש ןשיווצ ,ןדליש ןוא ןטעמלעה ערעייז ןשיווצ .םענעדנוב

 דיילק סָאד .דיילק סַײװ ןַײז טיורגעג ךיז טייקכיילב רעקידנגרָאמ רעד ןיא טָאה

 טָאה ןוא ןייר ןעוועג ךָאנ זיא סע רָאנ ,טכיל שימערק-קיבלעג ַא ןעמונעגנָא טָאה

 ,קנַארטעג ךיז ןיא ןּפַאזוצנַײא קיטשרָאד זיא סָאװ ,םָאװש עסַײװ ַא יװ ןעזעגסיוא

 .ןעמולב ןיא ןײגוצֿפױא טסולג סָאװ ,דלעֿפ טרעקַאעצ-שירֿפ ַא יו

 געוו ןֿפױא תרצנ ןוֿפ ןעושי טימ ןעוועג ןענַײז ןַאמטּפיוה רעד ןוא רענלעז יד

 ,ןסוטַאליּפ וצ

 ףיוא ןֿפָארטעגנָא ךיוא רימ ןבָאה ,לודג-ןהּכ ןוֿפ ריט רעד .רַאֿפ ,ןסיורד ןיא

 "ןהֹּכ ןוֿפ םַאצ םעד ןיא ןבָארגעגנַײא םינּפ סָאד ,ןענַאטשעג זיא רע .ןענועמש

 ,טנייוועג טָאה ןוא ,זיוה סלודג

 ןבָאה ,שדקמ"-תיב םעד םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןרעיומ יד ףיוא סמערוט יד ןוֿפ

 ךיז ןבָאה שדקמיתיב ןוֿפ ןרעיוט יד .ןזָאלב ןטיײּפמָארט ענרעבליז יד טרעהעג רימ

 : .טנֿפעעגֿפױא
 .םַײב רעתרצנ ןטימ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,ןומגה ,ןלײצרַאֿפ וטסנָאק ---

 ?ןןסוטַאליּפ רַאֿפ טּפשמ
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 ; ןביוהעגנָא טָאה ןומגה רעד
 טוטַאליּפ .םוירָאטַארוקַארּפ ןיא ןטקידלושַאב םעד טריֿפעג ןבָאה רימ ---

 .רוה ןיא רָאנ ,אינָאטנַא רעד ןיא טשינ ֿבוט-םוי רעביא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה
 רעגַאל רעסיורג גונעג ַא ףיוה ןיא ןענוֿפעג ךיוא ךיז טָאה סע ואוו ,ץַאלַאּפ סעסוד
 ,לַאֿפוצ ןױעי רַאֿפ סעטרָאהָאק ערעזדנוא וורעזער ןיא ןטלַאה טרָאד ןענָאק וצ
 ןוֿפ העש רעטשרע רעד רַאֿפ ןעועג ךָאנ זיא סע .ירֿפ ןעוועג ךָאנ ןיא העש יד
 .טכַאנ רעד טימ טֿפמעקעג רעווש ךָאנ טָאה גָאט רעד ןוא ,גָאט

 .טַײװ ןגעלעג טשינ זיא םוירָאטַארוקָארּפ םוצ ץַאלַאּפ סַאֿפיכ ןוֿפ געוו רעד
 -ַארוקָארּפ סָאד ,טָאטש לייט ןטשרעביוא םעד ןיא ןענוֿפעג ךיז עדייב ןבָאה ייז
 ןוֿפ ץַאלַאּפ-םערוט רעטצעל רעד ןעוועג זיא ,סודרוה ןוֿפ ץַאלַאּפ רעד ,םוירָאט
 זיא ץַאלַאּפ ןיא .גרַאב ןוֿפ גיײנּפָא םַײב ,טַײז-ןוֿפצ ןיא ןגעלעג זיא ןוא ,רד יד
 -ףעלעק יד ןיא טריֿפעגנַײרַא ןטריטסערַא םעד ןבָאה רימ ןוא .ןֿפָאלשעג ץלַא ךָאנ
 עטרינָאיצַאטס יד ןוֿפ רעגַאל םעד ןיא ,ףיוה ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,תוסיֿפּת
 ,אבא רב ,רענעגנַאֿפעג רעשיטילָאּפ רעכעלרעֿפעג רעטייווצ רעד .סעטרָאהָאק
 טָאה רע ואוו ,רעקרעק ןבלעז םעד ןיא ןטלַאהרַאֿפ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא
 ,טּפשמ סעסוטַאליּפ ףיוא טרַאװעגסיױא

 ןטקידלושַאב םעד ןוֿפ טנעה יד ןדימשוצוצ ןעוועג טשינ טַײצ ןייק זיא סע
 ,טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע יװ ,רעקרעק ןוֿפ טגַאװ רעד ןיא ןטייק ןוא ןעגניר יד וצ
 . ןהעש עטשרע יד ןיא ,גָאט ןוֿפ ךָארבֿפױא ןטימ זַא ,טכירעג ךיז ןבָאה רימ לייוװ
 יו ױזַא ךָאלירעלעק ןיא טזָאלעג םיא ןבָאה רימ .ןבױהנָא ךיז טּפשמ רעד לָאז
 טָאה יז לַײװ ,לקנוט ןעוועג זיא הסיֿפת רעד ןיא .םענעדנובעג ַא ,ןעוועג זיא רע
 סעדייבעג יד רעטנוא ןגיל סָאװ .סרעלעק עֿפיט ,עטרעיומעג יד ןיא ןענוֿפעג ךיז
 ןֿפרַאװעג ןוז-ןגרָאמירֿפ יד טָאה ,טריֿפעגנַײרַא םיא טָאה ןעמ רעדייא .ץַאלַאּפ ןוֿפ
 .ןעועג סע בָאה ךיא ןוא ,םינּפ ןַײז ףיוא ןַײש ַא

 ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,רעסייק ןרַאֿפ טסניד ןיא ערעירַאק רעגנַאל ןַײמ ןיא
 עכלעוו ,טַײל ןעזעג בָאה ךיא :ןַײרַא םינּפ ןיא טיוט םעד ןקוק וצ לָאמנייא טשינ
 -גנַאװצ ףיוא טקישרַאֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,טַײל : ןקיציירק וצ טריֿפעגסױרַא טָאה ןעמ
 סענערַא יד ןיא טריֿפעגנַײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ : ףישדןֿפַאלקש ַא ןיא טעברַא
 ןקיש ןוֿפ ערעירַאק רעצנַאג ןַײמ ןיא ךָאנ לָאמנייק רָאנ --- ,תויח עדליוו יד וצ
 ,טעמוא ןוא רעצ ןוֿפ קורדסיוא ַאזַא ןעזעג טשינ ךיא בָאה טוט םוצ ןשטנעמ
 ןעזעג סָאד בָאה ךיא יװ ,ןבעל ןכָאנ טֿפַאשקנעב ןוֿפ ןוא טײקיזָאלגנונעֿפָאה ןוֿפ
 ןוֿפ דלַאװעג רעד .ןשטנעמ ןעגנוי םעד ןוֿפ םינּפ םענעקָארשרעד ,ןכיילב ןֿפױא
 ןגיוא ענַײז .םינּפ ןַײז ןוֿפ ןלוקסומ יד טרעניײטשרַאֿפ קילבנגיוא ןייא טָאה קערש
 רעד ןיא טקוקעג ןעוועג ןטלָאװ ייז יװ ,ןקָארשרעד ןוא ןרָאװעג סיורג ןענַײז
 ןעוועג ןענַײז רעווש .ןלַאֿפ וצ טָאה רעּפרעק ןַײז ןכלעוו ןיא ,טגורגּפָא ןוֿפ שינעֿפיט
 סָאד :ךיז רַאֿפ טכַארטעג בָאה ךיא ןוא .דרע רעד ֹוצ טקירדעג ןוא לסקַא ענַײז
 טקערש סָאװ ,ןַאמ ַא ? רעַײרֿפַאב רעייז ןַײז סע לָאז סָאד ? לאוג רעייז ןַײז סע לָאז
 .תונדחּפ ךָאד זיא סָאד ? טיוט ןרַאֿפ ךיז
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 -סיֹוא ךיא בָאה -- ,תונמחר רָאנ ,תונדחּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד ,ןייג --

 | .ןעירשעג

 .טגערֿפעג ןומגה רעד ךימ טָאה --- ? סנױזַא סָאד זיא סָאװ ? תונמחר ---

 ןרעוו סָאװ ,ערעדנַא עלַא ןוֿפ םירוסי יד ןוא ןַײּפ טעד ןגָארטעג טָאה רע --

 יד ןגָארטעג רע טָאה סעציילּפ ענַײז ףיוא .סרעלעק ערעטצניֿפ יד ןיא ןֿפרָאװעג

 טקיטייוועגטימ טָאה רע .גנונעֿפָאה ןוֿפ טבױרַאב טָאה ןעמ סָאװ ,עלַא יד ןוֿפ תולזמ

 ןַײרַא טכַאנ רעקיבייא רעד ןיא טריֿפעג ןרעוו סָאװ ,עלַא יד טימ טונימ רעד ןיא

 ,ןומגה ,םינּפ ןַײז ףיוא ןעזעג טסָאה וד סָאװ ,טייקירעיורט יד ןעוועג זיא סָאד

 | .רעלעק ןיא טריֿפעגּפָארַא םיא טסָאה וד תעשב

 .קידנביולג טשינ טרעֿפטנעעגּפָא ןומגה רעד רימ טָאה -- ,ױזַא ןַײז לָאז --

 ןנָאה ןטיײּפמָארט יד .ןטלַאהעג גנַאל טשינ טרָאד םיא ןבָאה רימ ,לַאֿפ ןדעי ןיא ---

 -עג ,רעקיד ,רעטיירב ןַײז ןיא ןסוטַאליּפ ןעזרעד דלַאב ןבָאה רימ ןוא ,ןזָאלבעג

 טימ טליֿפעגנָא ןעוועג טלָאװ רעּפרעק רעוויסַאמ:טינַארג רעצנַאג ןַײז יו ,טלַאטש

 ,ּפערט עטיירב יד ןוֿפ עטיווס ןַײז טימ ןעמוקרעטנורַא ,עבילנגייא ןוא ץלָאטש

 ןעמ טָאה םוילָאטערּפ סָאד .םוירָאטערּפ םוצ ,רעכעמעג עטסקינייװעניא יד ןוֿפ

 םעד רעטנוא טלעטשעגֿפױא:ךיוה ןעוועג זיא עכלעוו ,עמרָאֿפטַאלּפ יד ןֿפורעג

 םוירָאטערּפ םעד ןיא .ץַאלַאּפ ןוֿפ ףיוה ןטסקינייװעניא םעד ןיא ,למיה ןעַײרֿפ

 טשינ טָאה רע ןעוו ,סעיצַאטוּפעד עסיורג ךעלטנֿפע ןעמונעגֿפױא סוטַאליּפ טָאה
 ןטלַאהּפָא ךיוא ןוא ,רעכעמעג עטסקינייװעניא יד ןיא ןריֿפנַײרַא ייז טלָאװעג

 -טנֿפע ןַא ןטלַאהּפָא טגעלֿפ סוטַאליּפ ןעוו ,לָאמ שרעדנַא ןַא .םיטּפשמ עכעלטנֿפע

 ןעמוקנַײרַא טַײל יד ןגעלֿפ ,םוירָאטערּפ ןטסקיניועניא םעד ןיא טּפשמ ןכעל

 יד ןוֿפ רענייק ףיוה ןטסקינייוװעניא םעד ןיא טָאה רעבָא טנַײה .ןַײרַא ףיוה ןיא

 ךָאנ ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ .ֿבוט-םוי םעד בילוצ יאדווַא ,ןענוֿפעג טשינ ךיז ןדִיי

 ןעמוקנַײרַא טלָאװעג טשינ ייז ןבָאה ,חסּפ-ןברק רעייז טכַארבעג טַאהעג טשינ

 ןלָאז ייז זַא ,ארומ תמחמ ,םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ףיוה ןטסקינייװעניא םעד ןיא

 טשינ ןוא ןרעוו ןיירמוא ךיוא םעד ךרוד ןוא סניירמוא סעּפע וצ ןרירוצ טשינ ךיז

 ןוֿפ םיתרשמ יד ןוא םיחילש יד וליֿפַא .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא ןײגֿפױא ןענָאק

 עגַאלקנָא יד ןציטשרעטנוא זדנוא טימ ןעמוקעגטימ ןענַײז עכלעוו ,לודג-ןהּכ

 ,ןטרַאװ רעיוט םעד רעטניה ןבילבעג ךיוא ןענַײז ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ ןַאמ םעד ןגעק

 סָאװ ,ןשיור ַא ןוא למרומעג-ןומה ַא טרעהעג ןיוש רימ ןבָאה רעבָא רַאֿפרעד

 עכלעוו ,ןרעיומ עקיד ,ערעווש יד ךרוד זדנוא וצ ןעגנירדנַײרַא ןביוהעגנָא טָאה

 טָאטש ןיא זַא ,סיוא טעז סע .םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ףיוה םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה

 ןבָאה .ןלַאֿפעגרָאֿפ טכַאנ רעד ךרוד זיא סע סָאװ ,ןרָאװעג רָאװעג ןיוש ןעמ זיא

 ןטרַאװאוצּפָא םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ןרעיוט יד רַאֿפ ןעלמַאז ךיז ןביוהעגנָא ייז

 ןוֿפ גנואילרֿפַאב יד ןסוטַאליּפ ןוֿפ ןרעדָאֿפ ךיוא ןוא טּפשמ ןוֿפ גנַאגסױא םעד

 רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יו ,עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ םענייא

 סע זַא ,סיוא טעז סע .ֿבוט-םוי דוֿבּכל רעכערברַאֿפ ןטּפשמרַאֿפ ַא ןזָאלוצַײרֿפ

 ,אבא-רב ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןעלמַאז ךיז ןביױהעגנָא ירֿפ ץנַאג ןסיורד ןיא ןבָאה

 ,םוירָאטערּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןסוטַאליּפ רַאֿפ טּפשמ רעד רעדייא םערָאװ

 ,אבא-רב -- ןעמָאנ םעד ןֿפור טרעהעג ןסיורד ןיא ןיוש רימ ןבָאה
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 יד -- ,טּפשמ םוצ טנדרָאעגנַײא ץלַא ןעוועג ןיוש זיא םוירָאטערּפ םעד ףיוא
 .רעבַיײרש יד ןוא ןענובירט יד רַאֿפ -- ערענעלק יד ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ לוטש עסיורג
 -וצ ןענַײז ,רענַאל ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיגעל ערעזדנוא ןוֿפ ליֿפ
 ,רערעדורֿפױא-דנַאטשֿפױא עשידִיי יד ןעז וצ טייקירעגַײנ ןוֿפ ןרָאװעג ןגיוצעג
 -רעטילימ יד ןוֿפ ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז ןוא ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ טגנערב ןעמ עכלעוו
 ,םוירָאטערּפ םוצ ןֿפיוה

 דלַאב סע בָאה ךיא .ןגרָאמירֿפ םעד טגײלעגֿפױא טכעלש ןעוועג זיא סוטַאליּפ
 רעמעזעב יו ןענַײז עכלעוו ,ןעמערב עצרַאװש ,ערעווש יד ןיא םיא ףיוא טנעקרעד
 "גקוק ךעליורטמוא ,עזייב ענַײז ןיא ןוא ,םינּפ ןטעקַאנ ןַײז רעביא ןעגנָאהעגּפָארַא
 טָאה רעירֿפוצ טנװָא םעד .טכַאנ עקיאורמוא ןַא טַאהעג טָאה רע .ןגיוא עקיד
 ,טסנוק-ךָאק ןַײז ןזַײװַאב טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,רעכָאק רעשיטּפיגע רעַײנ ןַײז
 טָאה ןעמ סָאװ ,ֿבוט-םוי ףיוא לודגדןהּכ ןוֿפ הנּתמ ַא --- ןענַאזַאֿפ יד טליֿפעגנָא
 סוטַאליּפ .ץכעליֿפעג רעטעֿפ רעַײנ ַא טימ --- ,טַײװ רעייז ןוֿפ ןעגנערב טזָאלעג
 ,ןַיײװ-ןסערּפיצ טימ לגיײֿפ עטּפָאטשעג יד ןעקנורטרַאֿפ ןבָאה טסעג ענַײז ןוא
 טָאה סוטַאליּפ ןעוו ,לָאמ סעדעי) ןגָאמ םעד ןברָאדרַאֿפ ךיז עלַא ןבָאה ייז ןוא

 ןברָאדרַאֿפ ךיז סנסע יד ןוֿפ ףיוה ןיא עלַא רימ ןבָאה ,םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז
 -עג טָאה ןוא טומ ןטוג ןיא ןעוועג טשינ זיא סוטַאליּפ ,לַאֿפ ןדעי ןיא ,(ןגָאמ םעד
 טריטיריא ךיוא םיא טָאה סע .ןטסלענש םוצ סָאװ טּפשמ ןטימ ןרטּפּפָא ךיז טלָאװ
 -עג רעד ףיוא ,אתיזג רעד ףיוא ,ןסיורד ןיא ןכַאמ ךעלעדַיי יד סָאװ ,םערָאיל רעד
 םַײב ,דַאסַאֿפ םעד רַאֿפ סיוא ךיז טקערטש סָאװ ,עמרָאֿפטַאלּפ רעטרעטסַאלֿפ

 ,ץַאלַאּפ ןיא גנַאגנַילרַא
 סיורג ןַײז זיא ,לוטש-רעטכיר רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןעוו

 ,עבילנגייא טימ ,הװַאג טימ ,סטכעלש טימ ןלָאװשעגנָא ןצנַאגניא ןעוועג ביל

 ןבעגעג ןכייצ ןטלַײװגנַאלעג ַא רע טָאה ,קידרעװַאג ,טנֿפעעגֿפױא ליומ טיירב ןַײז

 ,םיטּפשמ יד ןביוהוצנָא טנַאה רעד טימ
 סאבא-רב .ןאבא-רב ,רעביור"עדנַאב םעד םיא רַאֿפ טריֿפעגרָאֿפ טָאה ךַאװ יד

 םעד רעביא דרע רעד וצ ןגױבעגּפָארַא ןעוועג זיא ּפָאק רעקיטכעמ ,רעטיורג
 ענַײז וצ ןגױצרַאֿפ גנע ,זדלַאה ןַײז ףיוא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,גניר-קרַאק ןרעווש
 זיא ןטסַאק-טסורב רעטיירב ןַײז .סקָא ןַא יוװ ּפָאק ןַײז ןֿפרָאװעג טָאה רע .סיֿפ
 יד טָאה ףיט יוװַא ,ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ענַײז דרָאב יד .ןעוועג טלַארּפעגֿפױוא
 םיא טָאה סוטַאליּפ .דרע רעד וצ טרעדינעגּפָארַא ּפָאק ןַײז ןטלַאהעג טייק-זדלַאה

 ,קילב ןייק טקנעשעג טשינ
 .ןכערברַאֿפ ןַײז טײטשַאב סָאװ ןיא ,ןובירט םעד טגערֿפעג טָאה רע
 טָאה רע .סוינָאטערּפ רעטלַא רעד ןעוועג זיא ןאבא-רב ןגעק ןובירט רעד

 :לעבער ןוא רעדרעמ ַא ,רעביור ַא רַאֿפ ןטגָאלקעגנָא םעד טלעטשעגרָאֿפ

 ףיוא רערָאֿפכרוד ןלַאֿפַאב ןענַײז ייז ןוא ךיז םורַא טַײל טלמַאזעג טָאה רע ---
 טלמַאזעג ,סנגעמרַאֿפ טביורעגוצ ,רעזַײה ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז ןבָאה ,ןגעוו יד
 ןיא םיור ןגעק דנַאטשֿפױא ןַא ןכַאמ וצ ןטסָאמרַאֿפ ךיז ,טצעלוצ ,ןוא רעוועג
 םַײב .רעֶירֿפ געט רָאּפ ַא טימ ןרָאװעג טקעדעגֿפױא זיא סע טָאװ ,געט-חסּפ יד
 רעד טימ ףמַאק ןיא ןלַאֿפעג ןרענָאיגעל לָאצ ַא ןענַײז רעביור יד ןעמענטסעֿפ

 .עדנַאב
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 ןֿפױא ןעגנעה ןבַײלב לָאז רעּפרעק רעטיוט ןַײז ןוא ! ןקיציירק ןוא ןסיײמש ---
 ,ןסעֿפױא םיא ןלעװ לגיײֿפ יד ןענַאװ זיב .ץַײרק

 ,טריֿפעגּפָא ןאבא-רב טָאה ןעמ
 ,םענעגנַאֿפעג ןטייווצ םעד ןסוטַאליּפ רַאֿפ טריֿפעגרָאֿפ רעבָא טָאה ןעמ רעדייא

 -ַאב ןוא טינקעג טָאה ,םיא וצ ןעמוקעגוצ זיא טכענק ַא .ןעשעג סָאװ סעּפע זיא
 -ֿפיוא סָאד טנעײלעגכרודַא טָאה סוטַאליּפ .עלעווָאט ַא ןגיוא יד רַאֿפ םיא ןזיוו

 .עלעוָאט סָאד רימ ןזיֹוװַאב ןוא רימ וצ קנואוו ַא ןבעגעג טָאה רע .ענעבירשעג
 טנעיילעג ךיז טָאה סע ןוא ,ַאידואַאלק ,ױרֿפ ןַײז ןוֿפ תוחילש ַא ןעוועג זיא סע

 ;יױזַא

 עקיטנַײה ךיא בָאה םיא רעביא .ןטכערעג םעד ףיוא ןַײז טשינ לָאז טנַאה ןַײד;
 ,יןטילעג ליֿפ רעייז טכַאנ

 .טכַאנ רעד ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןרעלקרעד ריד זומ ךיא
 ןבָאה רימ עכלעוו ,ױרֿפ רעשידִיי ַא ןוֿפ טלײצרַאֿפ ןטלמונַא ריד בָאה ךיא

 יד; ןֿפורעג יז טָאה ןעמ .טֿפַאשלעזעג רעטסכעה רעד ןיא םיור ןיא ןֿפָארטעגנָא
 ,ןרָאטַאנעס ןוֿפ רעזַײה עכַײרסולֿפנַײא יד ןיא טיירדעג ךיז טָאה יז ."הנח עצרַאװש
 ,ךעלרעסַאוװ-עביל סענָארטַאמ עכַײר יד וצ טֿפױקרַאֿפ טָאה יז ואוו ,ןטַארקָאטסירַא
 ילברעד ןוא ,קיטעמסָאק עשילַאטנעירָא ערעדנַא ןוא ןעמוֿפרעּפ ,ןבלַאז ,ןצייר-ףושּכ
 סולֿפנַײא סיורג טַאהעג טָאה יז .טָאג ןשידִיי ריא וצ הנומא יד טכַײלשעגנַײרַא ךיוא
 ךיז לָאמַא טָאה טוטַאליּפ ךיוא ,ןעױרֿפ עכַײר יד ןוֿפ יורטוצ םעד בילוצ םיור ןיא
 ךיז טָאה רע ןעוו ,ַאידוַאלק רעניילק רעד ףיוא סולֿפנַײא ריא טימ טצונַאב
 ,ריא וצ טנכדשעג

 זיא יז .םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז טַײצ רעד ןיא טָאה הנח עצרַאװש יד טָא
 טָאה רע סָאװ ,ירצונה עושי םעד ןוֿפ סנירעגנעהנָא עטשרע יד ןוֿפ ענייא ןעוועג
 ַאידוַאלק ןוא סוטַאליּפ סָאװ ,געט רָאּפ יד ןיא .ןעױרֿפ ןשיווצ טַאהעג ליֿפױזַא
 םעד ןיא ןֿפָארטעגנָא טֿפָא רעייז יז ךיא בָאה ,םילשורי ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה
 ַאידוַאלק טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטלַא ריא טַײנַאב טָאה יז ואוו ,םוירָאטַארוקָארּפ

 טדערעג סָאד טָאה הנח עצרַאװש יד טָא .ןעקנַארטעג ףושּכ ריא וצ ןגָארטעג ןוא
 ןַײז ןגעוו ,טוט יבר ריא סָאװ ,םיׂשעמ עכעלרעדנואוו יד ןגעוו ןַאידוַאלק טימ
 ןקעװאוצֿפיױא חוּכ ןַײז ןגעוו ,ןשטנעמ ןוא רעטסַײג רעביא טָאה רע סָאװ ,טֿפַארק
 .רעמייב ןטלישרַאֿפ ןוא עקנַארק ןלייה ,רעבירג יד ןוֿפ ןשטנעמ

 ןיבר ןַײמ ןגעװו טגערֿפעג טַאהעג ַאידוַאלק רימ טָאה לָאמ עכעלטע ןיוש
 טָאה ןעמ תעשב ,ןסַאג יד רעביא עיסעצָארּפ ןַײז ףיוא ןֿפָארטעגנָא טָאה יז טניז
 טרעהעגֿפױא טשינ יז טָאה ,ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא עלעזייא ןֿפױא טריֿפעג םיא
 ףיוא תויׂשעמ עריא טימ טקריוװעג ױזַא טָאה ױרֿפ עשידִיי יד .םיא ןגעוו ןדער וצ
 סוטַאליּפ זַא ,טרעהעג טָאה יז ןעוו ,ןטכענ ךָאנ וליֿפַא זַא ,עיזַאטנַאֿפ סַאידוַאלק
 טוואורּפעג יז טָאה ,ןַאמ םעד ןוֿפ גנורעֿפילסױא יד םילודג-םינהּכ יד ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ
 -גײרַא טָאה ױרֿפ עשידַיי יד סָאװ ,ןיבר ןרַאֿפ קערש-טסגנַא יד .ןרינעוורעטניא וצ
 טנַײה .גנוקינַײּפ עקיטכַאנַײב ריא ןֿפורעגסױרַא יאדװַא טָאה ,ריא ןיא טגָאיעג
 םעד ךרוד ךיז ןכַײלשכרודַא הנח עצרַאװש יד טקרעמַאב ןעמ טָאה ירֿפ ץנַאג
 ריא ןוֿפ טסערַא םעד ןגעוו ןרָאװעג רָאװעג זיא יז .םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ רעיוט
 ,לווירב סָאד ןוא .עסענָארטַאּפ ריא ַײב ןרינעוורעטניא וצ ןעמוקעג יז זיא ,ןיבר
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 רעצרַאװש רעד ןעװעג סע זיא ,ןסוטַאליּפ וצ טקישעגוצ טָאה ַאידוַאלק סָאװ
 ,טעברַא סהנח

 ; ןסוטַאליּפ וצ ןֿפורעגנָא ךיז ךיא בָאה

 ךיז ןכַײלשרודַא ןעזעג הנח עצרַאוװש יד ךיא בָאה ירֿפ רעד ןיא טנַײײה ךָאנ --
 ,םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ףיוה םעד ךורד

 ףרַאדַאב ןעמ .,ןַאידוַאלק ףיוא גנוקריוו עכעלדעש ַא טָאה יױרֿפ יד ,ָאי --

 ןיא ןזַײװַאב לָאמַא ךָאנ ךיז טעוװ יז ןעוו ,ןרענָאיגעל יד ןוֿפ ןסַײמשכרודַא ןזָאל יז
 ןטימ טבענק םעד ןֿפרָאװעגּפָא ןוא טגָאזעג סוטַאליּפ טָאה --- ,םוירָאטַארוקָארּפ
 ,ךיז ןוֿפ עלעווָאט

 ןלױֿפַאב רע טָאה -- !רעכערברַאֿפ םעד ןריֿפרָאֿפ

 טזָאלעג בָאה ךיא ןכלעוו ,ירצונה טֹושי טריֿפעגרָאֿפ ןסוטַאליּפ רַאֿפ טָאה ןעמ
 "קידארומ םעד טָאהעג טשינ ןיוש טָאה רע .הסיֿפּת רעד ןוֿפ ןעגנערבסיױרַא
 ןיא טקרעמַאב טציא בָאה ךיא ,קידריווקרעמ .ןגיוא ענַײז ןיא קילבנָא ןקירעיורט
 זיא רע זַא ,ןזיועגסיוא רימ ךיז טָאה סע .טייקליטש ַא ןוא טייקיאוד ַא םינּפ ןַײז
 ,הסיֿפּת- רעלעק רעד ןיא ןטלַאהעג םיא ןבָאה רימ סָאװ ,העש רעגיילק רעד ךרוד
 ןסַײװ ןַײז ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,טקוקעגסיוא טָאה רע .ןרָאװעג רעניד ךָאג
 ,רעדיילק עסיורג וצ ןיא ןָאטעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,דניק ַא יו ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ טַאלַאכ

 ןגָאז וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד ףיוא ץוחַא ,טקוקעג ןעמעלַא ףיוא טָאה רע
 ,טקרעמַאב טשינרָאג טֿפוש ןַײז טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד .ןבעל ןוא טיוט ןַײז רעביא
 ,םיא רַאֿפ ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו

 ,ןטקידלושַאב םעד קידנטכַארטַאב ,טריזומַא ךיז לַײװ ַא טָאה סוטַאליּפ
 ,טגערֿפעג ךימ רע טָאה --- ? רעלילג ַא --
 ,ָאי ---

 .טכַארטעג ױזַא רימ סע בָאה ךיא --
 .ףובירט רעד ןעוועג ךיא ןיב רעלילג םעד ןגעק

 ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ קסע םעד טלעטשעגרָאֿפ בָאה ךיא
 -ֿפיױא םעד ןוֿפ רעריזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא אבא-רב רעדרעמ רעד ןעוו --

 רעקיטסַײג ןַײז ןעוועג רעכערברַאֿפ רעד טָא זיא --- ,טגָאזעג ךיא בָאה --- ,דנַאטש
 -ילב רימ ןענָאק אבא:-רב לַײװ ,אבא-רב יו רעכעלרעֿפעג ליֿפ זיא רע .רעריֿפנָא
 ,עקיביױלג ענַײז ןוֿפ המשנ רעד ןיא ןוא ץרַאה םעד ןיא ןַײרַא ךיז טסַײר רעד .ןעמוק
 רעסייק םעד קינעטרעטנוא ןַײז וצ ּפָא יז טדער ,םזיטַאנַאֿפ רעייז ףיוא טמַאלֿפ
 ,טֿפַאשרעה רעדנַא ןַא וצ ,ןבעל רעדנַא ןַא רַאֿפ ךיז ןטיײרַאברָאֿפ ייז טסייה ןוא-

 .חישמ רעד ןַײז טעוו רע רעכלעוו ןוֿפ

 טרעהעג ןיוש לָאמַא בָאה ךיא !חישמ !חישמ ?סָאד ןיא סָאװ ? חישמ --
 ,ןכָארברעטנוא ךימ סוטַאליּפ טָאה --- ,טרָאװ ַאזַא ןוֿפ

 וצ ןזַײװַאב ךיז טעװ גָאט םענייש ַא ןיא זַא ,שינעדערנַײא רעייז זיא סָאד --
 עיגַאמ ךרוד טעװ רע .טָאג ןוֿפ יז וצ טקישעג ןַײז טעװ סָאװ ,רעזיילרעד ַא יז
 עלַא ןכַאמ קינעטרעטנוא ןוא ןֿפמעקַאב ייז טימ ןוא למיה ןוֿפ תולייח ןֿפושכּפָארַא
 םעד ןקיליטרַאֿפ ,םודא ןֿפור ייז סָאװ ,םיור ןרעטעמשעצ טעװ רע :טנַײֿפ ענַײז
 -- ,טנעה ערעזדנוא ןוֿפ יז ןעַײרֿפַאב ןוא ןענָאיגעל ערעזדנוא עלַא טימ רעסייק
 .טלעוו רעד רעביא ,ייז רעביא ןגיניק טעװ ,חישמ רעד טָא ,רע ןוא
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 ! טסנרע סָאד ןעמענ ןוא םעד ןיא ןביולג ייז ןוא ---

 "רעד םעד ףיוא גָאט ןדעי סיוא ןטרַאװ ייז .םעד ןיא ייז ןביולג יאדוװַא ---

 .ייז וצ ןעמוק לָאז רע זַא ,רעזייל
 טָאה -- !ןעמַאזוצ םיא טימ ,ץַײרק ןֿפױא ןקיש ןעמעלַא ייז ןעמ ףרַאדַאב --

 ! ךלמ רעשידִיי רעד ןַײז סָאד לָאז רע ןוא --- ןֿפורעגסױא סוטַאליּפ

 טָאה רע סָאװ ,רעטכעלעג ןוויסלואוונָאק ַא ןיא ןכָארבעגסױא טָאה רע ןוא

 .ןלעטשּפָא טנָאקעג טשינרָאג

 ןריֿפנַײרַא טזָאלעג ךיז טָאה רע .ןֿפורסיױא טזָאלעג ןכלעזַא רַאֿפ ךיז טָאה רע ---

 ,םעד רַאֿפ עקיבױלג ענַײז ןוֿפ ןֿפורסיױא ךיז ןוא לארׂשייץרא ןייק עלעזייא ןַא ףיוא

 .חישמ
 טײלגַאב ,ןֿפָארטעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,עלעזייא ןֿפױא ןַאמ רעד זיא סָאד ,ָא --

 ?רעטַאעט םוצ געוו ןֿפױא ןעוועג ןענַײז רימ ןעוו ,גוצ ןסיורג ַא טימ

 ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןסירעגנַײרַא ךָאנרעד ךיז טָאה רע !רע זיא סָאד --

 .רעלסקעוו-טלעג יד ןוא רעֿפױקרַאֿפ-ןביוט יד טגָאיעגסױרַא קירטש ַא טימ ןוא

 רַאֿפ ןוא ,ןָאטעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןדָאש םעד רַאֿפ ןעמענוצטסעֿפ םיא טָאטשנַא

 טקישעג וליֿפַא ןבָאה יז ןוא .ןזָאלעגַײרֿפ םינהּכ יד םיא ןבָאה ,גנוקידיײלַאב רעד

 וליֿפַא ןוא עטנרעלעג ערעייז זַא ,ןביולג וצ דנורג ַא ןבָאה רימ .םיחילש םיא וצ

 ךרוד רָאנ ןוא .טנעה ערעזדנוא ןוֿפ ןטיהסיוא טלָאװעג םיא ןבָאה ןיילַא םינהּכ יד

 עלַא יז .ןעמענוצטסעֿפ םיא ןעגנולעג ,ךעלדנע ,זדנוא סע זיא לעֿפַאב ןגנערטש ןַײד

 ,טדערעגנַײא ייז טָאה רע סָאװ ,רעדנואוו עכעלנייוועגרעסיוא םיא ןוֿפ ןטרַאװרעד

 םיא ייז ןלעװ ,טנעה ערעזדנוא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב יז טעװ רע ןעוו .ןזַײװַאב ןָאק רע זַא

 ןטרַאװ ןוא ןסיורד ןיא טציא ייז ןעייטש סָאד .ךלמ ןשידִיי םעד רַאֿפ ןעניורק

 ,ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה ןטימ ןקיליטרַאֿפ ןעמעלַא זדנוא לָאז רע זַא .ףיורעד

 .ץלימ ַא יו ןרָאװעג יולב זיא סע .םינּפ סעסוטַאליּפ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא

 זַא ,ךיז טכַאד רימ .ארומ לסיב ַא ןוֿפ ךיוא ןוא סעּכ ןַײז ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאד

 םעד רַאֿפ ןעמוקַאב וצ המיא ןביוהעגנָא רע טָאה ץרַאה ןַײז ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןיא

 סַײװ ןַײז ןיא םיא רַאֿפ טייטש סָאװ ,ןַאמ ןשיטסימ ,ןכעלדנעטשרַאֿפמוא ,ןדמערֿפ

 יו ,םיא רעביא טגיל טסנרע ןַא ןוא .טגַײװש ,דייר יד וצ וצ ךיז טרעה ,דיילק

 ןוֿפ תולייח ןוא ,ןדערסיוא סָאװ ןוא ןבױהֿפױא טנעה יד רע ןָאק עקַאט דלַאב טָא

 | .ןרעדָאֿפּפָארַא למיה

 טדנעוועג ךיז טָאה סוטַאליפ ןוא -- ,םיא ןגעוו טרעהעג ןיוש בָאה ךיא ,ָאי --

 ?ןדִיי יד ןוֿפ גינעק רעד וטסיב -- :ןטגָאלקעגנָא םוצ

 ןענַאטשעג זיא רע .ןסוטַאליּפ ףיוא טקוקעג טשינ טָאה רעטגָאלקעגנָא רעד

 ; טרעֿפטנעעגּפָא טָאה ןוא ,ןעגנַאגעגנַײרַא ןיילַא ךיז ןיא טלָאװ רע יו

 ! תרמָא הֹּתַא ---
 ?ןושל רעזדנוא ןיא סָאד טסייה סָאװ --
 .טגָאזעג סע טסָאה וד --
 !סע טסקיטעטשַאב וד ,טסייה סע --
 .רעֿפטנע ןָא טזָאלעג םיא טָאה עושי

 ?ןעַײרֿפַאב רעדָא ץַײרק ןֿפױא ןקיש ריד ןָאק רע זַא ,טשינ ןעד וטסייוו ---

 .ןעושי וצ ןֿפורעגוצ טַײל יד ןבָאה -- ?טסייטש וד ןעמעוו רַאֿפ ,טשינ וטסייוו
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 .טרעֿפטנעעג טשינ ךיוא ייז טָאה עושי

 .טגערֿפעג ךימ סוטַאליּפ טָאה ?טרעהעגסיוא םיא ןירדהנס רעד טָאה --

 ,טכַאנַילב .ָאי ---

 ? םיא ןיא דלוש ַא רַאֿפ ןענוֿפעג ייז ןבָאה סָאװ --

 לַײװ ,ןעמוקנַײרַא טשינ ןליוו ייז .ןסיורד ןיא ןעייטש ייז .גנורעטסעל-טָאג --

 ,םוירָאטַארוקָארּפ סָאד ןטערטרעביא טימ ןכַאמ וצ ןיירמוא ךיז ארומ ןבָאה ייז

 לכיימש רעשינָאריא ןַא זיא םינּפ טרעמַאהעגסיוא ,קישיילֿפ סעסוטַאליּפ רעביא

 טריזומַא גינעק ןשידִיי ןטימ ןינע רעד זַא ,ןעזעגנָא ןיוש טָאה ןעמ .ןעגנַאגעגכרודַא

 .םיא טריסערעטניא סע יװ רעמ םיא

 ,טגָאזעג סוטַאליּפ טָאה ,ייז וצ ןײגסױרַא ךיא לעװ ,יױזַא ביוא ---

 טרעטסַאלֿפעג ,דַאסַאֿפ ןטיירב םעד רַאֿפ ,םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ץַאלּפ ןֿפױא

 ,עמרָאֿפטַאלּפ עכיוה יד ןעוועג זיא ,"אתיזג; ןֿפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,קִיַאזָאמ טימ

 ,עטיירב ַא ,ןטסעֿפינַאמ סרעסייק םעד קלָאֿפ ןרַאֿפ ןענעײלרַאֿפ טגעלֿפ ןעמ ואוו

 ּפערט יד רעביא .עמרָאֿפטַאלּפ רעד וצ ףױרַא טריֿפעג טָאה ּפערט עקיֿפוטש-ףניֿפ

 ךיוא ,ץיּפש רעד ןיא רוגטק ןטימ לודג-ןהּכ ןוֿפ םיחילש יד ןענַאטשעג ןענַײז

 זיא רעכלעוו ,לודג-ןהּכ ןוֿפ ןוז ןטסגנִיי םעד ,ןנח ייז ןשיװצ טקרעמַאב ןעמ טָאה

 רעבָא ץַאלּפ םעד .רָאטַארוקָארּפ ןרַאֿפ ןטכירַאב וצ םיחילש יד טימ ןעמוקעגטימ

 ץנַאג ןוֿפ ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ ,םלוע ןַא טליֿפעגנָא טָאה דַאסַאֿפ םעד רַאֿפ

 ערעייז ןיא ,ערעייז ןגיוא עקימַאלֿפ יד ןיא .רענעמ ליֿפ ,ןעיױרֿפ קיניײװ .ןָא ירֿפ

 יז זַא ,טנעקרעד ןעמ טָאה טנעה עטקערטשעגסיוא ,עקיכָאנק ןוא ןטסורב עטיירב

 "וצ ךיז ןענַײז טַײל ענַײז ,ןרַאש סאבא-רב ןוֿפ ןטשער ענעבילברַאֿפ יד ןענַײז

 סוטַאליּפ רעדייא םערָאװ ,ֿבוט-םוי ףיוא ןאבא-רב ןרעדָאֿפסױרַא ןעמוקעגֿפױנ

 ןוא יירשעג ַא טרעהעג ךיז טָאה ,ןענעֿפעוצֿפױא ליומ סָאד טַײצ טָאהעג ךָאנ טָאה

 : טעבעג ןוֿפ ןוא גנורעדָאֿפ ןוֿפ למרומ ַא

 !ןאבא-רב ֿבוט-םוי ףיוא ַײרֿפַאב ---

 ! ןאבא-רב סױרַא זדנוא ביג --

 ! אבאירב --

 סוטַאליּפ טָאה -- !ןכַאמ ךיא לָאז סָאװ ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ םעד טימ ןוא --

 .,עינָאריא טימ טגערֿפעג ייז

 טשינרָאג ןבָאה ייז ןוֿפ ליֿפ .טניימ רע ןעמעוו ,טסואוועג טשינ טָאה עסַאמ יד

 .ןרָאװעג ןעמונעגטסעֿפ עושי זיא טכַאנ רעד ךרוד זַא ,טסואוועג

 ?ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ ןכלעוו ---

 !חישמ רעַײא ---

 ?טלייהעג עקנַארק ערעזדנוא טָאה סָאװ רעד --

 ? תרצנ ןוֿפ איֿבנ רעד ---

 !ןעמונעגטסעֿפ םיא ןעמ טָאה ןעוו ---

 .ָאד ןעייטש ןנח-ינב יד זַא ,ךָאד טסעז וד --

 !ןדער ןומגה םעד טזָאל ,ליטש טגייווש ---

 יד טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רוגטק םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה סוטַאליּפ

 ,םיגהּכ יד ןוֿפ םיחילש
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 טֿפור ריא סָאװ ,םעד ןיא ,םיא ןיא ןענוֿפעג ריא טָאה זייב ַא רַאֿפ סָאװ ---
 ?ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ רעד

 רעד ַײב ןציז טעוו רע זַא ,לודג-ןהּכ ןרַאֿפ ךעלטנעֿפע טרעלקרעד טָאה רע --
 רוגטק רעד טָאה -- ,סנקלָאװ יד טימ ןעמוק ןוא טנַאה רעטכער רעד ןוֿפ הרובג
 .טכירַאב םעד ןוֿפ טנעײלעגרָאֿפ
 "רעד םיא טמוק התימ !גנורעטסעל-טָאג ךָאד זיא סָאד !למיה ןיא רעטָאֿפ -- |
 ?טגָאזעג סָאד רע טָאה -- סעמיטש טרעהעג ךיז ןבָאה -- !רַאֿפ

 ַײב סע טָאה רענייק .גנורעטסעלטָאג סע זיא ,טשינ סָאד טזַײװַאב רע זַא --
 .דוד טשינ ,השמ טשינ ,םהרבַא טשינ -- ,טגָאזעג טשינ זדנוא

 ? טקידלושרַאֿפ רע טָאה ךָאנ סָאװ =
 .חישמ ךלמ ןרַאֿפ טרעלקרעד ךיז טָאה רע --

 ? רַאֿפרעד םיא טמוק סָאװ --
 וצ וצ טדער רע רעדָא ,ןכייצ ַא ךרוד טשינ זדנוא סע טזַײװַאב רע ןעוו --

 רַאֿפרעד םיא טמוק ,סנכייצ טזַײװַאב רע וליֿפַא ןעוו ,רעטעגּפָא ערעדנַא ןעניד
 .טיוט רעד

 ןקיצנייא םעד רָאנ ,רעטעגּפָא ערעדנַא ןעניד וצ טדערעגוצ טשינ טָאה רע --
 .םלוע ןוֿפ ןֿפורעג סעמיטש ןבָאה -- !טָאג ןקידעבעל

 !ןזַײװַאב ןכייצ םעד ךָאנ ןָאק רע --
 !ןסוטַאליּפ רַאֿפ ,טציא ןזַײװַאב םיא טעװ רע --

 טָאה -- ? ןדִיי יד ןוֿפ גינעק רעַײא ןזָאלַײרֿפ ךַײא לָאז ךיא זַא ,ריא טליוו --
 ,םלוע םעד טגערֿפעג סוטַאליּפ

 ,םלוע ןוֿפ טרעהעג ךיז סעמיטש ןבָאה -- ? רע טגָאז סָאװ ? רע טגָאז סָאװ --
 -- ,ֿבוט-םוי ףיוא ןזָאלַײרֿפ לָאז רע ןעמעוו ,טגערֿפ רָאטַארוקָארּפ רעד --

 '? ןדִיי יד ןוֿפ גינעק םעד רעדָא ןאבא-רב
 ןשיוצ עטַאבעד ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .לַײװ ַא טרַאװעג טָאה םלוע רעד

 ןיא טקורעג ךיז ןבָאה טנעה .טרַאּפשעג ןרעדנַא ןטימ ךיז טָאה רענייא .טַײל יד
 ,טריזומַא ךיז ןבָאה טַײל ענַײז ןוא סוטַאליּפ .ןַײרַא דרָאב סנטייווצ

 ןרעדנַא םעד סנייא דלַאב ןלעוו ייז ! ךיז ןרַאּפש ךעלעדִיי יד יו קוק ,קוק --
 קידנטַײט ןוא קידנכַאל ,רימ וצ טגָאזעג סוטַאליּפ טָאה -- ,ןכעטשסיוא ןגיוא יד

 .רעגניֿפ ןטימ
 !רערעטסעלטָאג ַא זיא רע ,ןדַיי יד ןוֿפ גינעק ןייק טשינ זיא רע --
 טעװ רע .זיא רע רעוו ,טשינ טסייוו ןעמ .שטנעמ רעקיליײה ַא זיא רע ,ןיינ --

 .ןעז טעװ ריא -- ,ןזַײװַאב סנ ַא
 !ןלָאצַאב רעסייק םעד סמ ןסייהעג זדנוא טָאה רע --
 .גָאט ןדעי ןזיוװַאב רע טָאה םיסנ .טלייהעג עקנַארק ערעזדנוא טָאה רע --

 ןרַאֿפ ןָא םיא ייז ןגָאלק רַאֿפרעד .ןבירטרַאֿפ שדקמ-תיב ןוֿפ רע טָאה ןנח-ינב יד
 .תוכלמ

 ?חישמ ךלמ זיא רע ,סע טגָאז רעוו !חישמ ךלמ רעד --
 .חישמ ךלמ ןֿפורעגנָא םיא טָאה ןיילַא רָאטַארוקָארּפ רעד ---

 יד ןוֿפ ןֿפורעג טָאה ןוא ,ןנח-ןב ןנח ,טנַײרֿפ ןַײמ טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה ָאד
 ; קלָאֿפ םוצ ּפָארַא עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ ןֿפוטש
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 ןוֿפ ןכייצ ַא טגנַאלרַאֿפ טָאה ריא ןוא םיא וצ ןעמוקעג ריא טנעז לָאמטֿפָא --
 טגָאזעגּפָא ךַײא טָאה רע .חישמ ךלמ רעד זיא רע זַא ,ןזַײװַאב ךַײא לָאז רע זַא ,םיא
 ןֿפױא ןזיוװַאב סע טָאה איֿבנה והילא יו ,ןזַײװַאב םיא רע לָאז טציא .ןכייצ םעד
 !ןטכינרַאֿפ לעב-יאיֿבנ יד רע לָאז ;למרּכה-רה

 ! ןטכינרַאֿפ ליומ ןַײז ןוֿפ ךיוה ןטימ רע לָאז לעב-יאיֿבנ יד ---
 ! הרובג רעד ַײב ןטַײר וצ סנקלָאװ יד ףיוא ןעמוק רע לָאז --
 ! ןכייצ רעד ןַײז לָאז סוטַאליּפ ---

 ! ןכייצ רעד ןַײז לָאז סוטַאליּפ --
 טגערֿפעג סוטַאליּפ טָאה -- ? ןעמָאנ ןַיימ ייז ןֿפור סָאװ ? סע טסייה סָאװ --

 .רימ ַײב
 ,ריד ךרוד סנ ַא ןזַײװַאב ייז לָאז רֶע זַא ,חישמ רעייז וצ יז ןֿפור סָאד --

 ןבעגעג םיא טָאה טולב סָאד ,טייקזייב טימ ןֿפָאלעגנָא זיא םינּפ סעסוטַאליּפ
 -ּפָאּפַא יד טגירק רע ,טניימעג בָאה ךיא זַא ,זדלַאה ןצרוק ,ןקיד ןיא גָאלש ַא
 סָאד טגערֿפעג לָאמַא ךָאנ ןוא ןעלכיימש וצ טימעג ךיז רע טָאה ךָאד .עיצקעל
 { קלָאֿפ

 ? ןדִיי יד ןוֿפ גינעק םעד ןעַײרֿפַאב ךַײא לָאז ךיא זַא ,ריא טליוװ --
 ! ןעַײרֿפַאב ןײלַא ךיז טעװ חישמ רעד ! ןאבא-רב --
 -רעד וצ ןעוועג זיא םינּפ ןַײז ןיא .טרעֿפטנעעגּפָא טשינרָאג ייז טָאה סוטַאליּפ

 ןילרַא קירוצ זיא רע .ןָאט וצ סָאװ ,ןסָאלשַאב טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא ,ןענעק

 ןוֿפ םינּפ םעד רעביא .ןטגָאלקעגנָא םעד ףיוא טקוקעג טָאה רע .םוירָאטערּפ ןיא
 ןעזעגנָא טָאה ןעמ .ןסַאמירג עקידקָאטיײװ ןעגנַאגעגכרודַא ןענַײז ןטגָאלקעגנָא
 ןיא ןעייטש סָאװ ,יד וצ ןגָאז סעּפע ליוו רע זַא ,ןּפיל ענַײז ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא
 רעד --- םינּפ ןַײז ףיוא ןוא המיתח ַא ןגעלעג זיא ןּפיל ענַײז ףיוא רָאנ ,ןסיורד
 ,טלעוו רעד ןוֿפ רעיורט

 .טגערֿפעג סוטַאליּפ טָאה -- ? ןגָאז ייז סָאװ ,טסרעה וד --
 .ןעקנָאשעג טשינ קילב ןייק םיא טָאה עושי

 ,ןובירט םוצ ןלױֿפַאב סוטַאליּפ טָאה ! ןאבא-רב לירֿפ טזָאל טייג --
 יד טנעקעג טוג טָאה רעכלעוו ,סוינָארטעּפ רעטלַא רעד ,ןובירט סאבאירב

 עקידרעירֿפ יד רעטנוא ןיוש טנידעג טָאה רע םערָאװ ,הדוהי ןיא ןדנַאטשוצ
 : ןסוטַאליּפ רַאֿפ ןלעטש ךיז טגעוורעד ךיז טָאה ,ןרָאטַארוקָארּפ

 רעכעלרעֿפעג ַא זיא אכאירב -- ,טגָאזעג רע טָאה -- .,רָאטַארוקָארּפ --
 -ַאב טשינ טלָאװ ןעמ ןעוו ,דנַאטשֿפױא ןַא ןֿפורעגסױרַא טָאה רע .רעכערברַאֿפ
 טסָאקעג דנַאטשֿפױא רעד טלָאװ ,םיא ןגעוו עיצַאמרָאֿפניא ןייק ןעמוקַאב סנטַײצ
 -עג ןרענָאיגעל לָאצ ַא זיא ךיוא .ןדרָאמ עכעלטע ךיז ףיוא טָאה רע .סנבעל ליֿפ
 ןֿפור ייז סָאװ ,ָאד ןַאמ רעד ,רעבָא ןגעקַא .ןעמענטסעֿפ ןַײז ַײב ףמַאק ןיא ןלַאֿפ
 סָאװ ,ןכערברַאֿפ ןייק ןוֿפ טשינ ןוֿפ ןסייוו רימ --- ,"ןדִיי יד ןוֿפ גינעק רעד; םיא
 .ןרָאװעג ןסָאגרַאֿפ טשינ טנַאה ןַײז ךרוד זיא טולב ןייק .ןעגנַאגַאב ןבָאה לָאז רע
 ןיא קלָאֿפ סָאד ןטָארעג טָאה רע זַא ,עיצַאמרָאֿפניא יד ןבָאה רימ ,טרעקרַאֿפ
 טָאה אבאזרב .טמוק סע סָאװ ,סמ םעד רעסייק םעד ןלָאצַאב וצ ףיוה-שדקמ-תיב
 וטסיג ,סוטַאליּפ .ןָא ןעוו ןוֿפ .םיור ןגעק דנַאטשֿפױא ןַא וצ טריטיגַא קידנעטש
 ? ןומה םעד ךָאנ
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 ןַײז טָאה ,ןעוועג זייב זיא רע ןעוו ,דימּת יוװ ןוא .ןרָאװעג זייב זיא סוטַאליּפ
 ,עסיורג ןַײז ןוא ,טולב טימ ןסָאגעגנָא ךיז ּפָאק רעלַאק רעקיטכעמ ,רעסיורג
 ַא טָא ,טניימעג טָאה ןעמ זַא ,הװַאג ןוא טייקצלָאטש טימ -- טסורב עטיירב
 ןטלָאּפשעצ ,הװַאג טימ םי םעד טלַאה סָאװ ,עזליה ענעלָאטש יד טעװ ,טונימ
 עקישיײלֿפ ענַײז טָאה רע .םיא ןוֿפ ןצירּפשסױרַא טעװ סע ןוא -- ,ןצַאלּפ ,ןרעוו
 ןֿפרָאװעג קילב ןכערֿפ ַא ןוא ערדזָאנ ןַײז טימ ןבעגעג םורב ַא ,טזָאלעגּפָארַא ןּפיל

 ,סוינָארטעּפ ןטלַא ןֿפױא

 .בעה רעד יװ ,ךעלרעֿפעג רעמ זדנוא רַאֿפ זיא טסַײג רעשיערבעה רעד --
 ןוא ןעװעטַאק ! רענלעז יד ןוֿפ טנעה יד ןיא רעביא םיא ביג ,ייג ,טסױֿפ רעשיער
 !גינעק ןשידִיי ןרַאֿפ םיא טניורק ! ןקיצַײרק

 -ָאיגעל ליפ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ,גנולדנַאהרעטנוא רעד תעשב .ףיוה-טכירעג ןיא
 .עטרָאהָאק רעד ןוֿפ ןרענ

 -רַאֿפ-ףליה ַא ,סרעטַײר עשינַאמרעג םוירָאטַארוקָארּפ ןיא טַאהעג ןבָאה רימ
 ,םיֿבוט-םוי יד ףיוא םילשורי ןייק ןגיוצעג קידנעטש ןבָאה רימ עכלעוו ,גנוקרַאטש
 ַא .תומ תמיא ןקָארשעג ךיז ךעלעדִיי יד ןבָאה סרעטַײר עשינַאמרעג יד רַאֿפ
 ןוֿפ ךָאנ סרעטַײר עשינַאמרעג יד ןוא ןדִיי יד ןשיווצ טשרעהעג טָאה טֿפַאשטנַײֿפ
 סרעטַײר עשינַאמרעג יד טימ טצונַאב ךיז טָאה סודרוה .ןָא ןטַײצ סעסודרוה
 .טיֿפ ענַײז ַײב ןסַאמ עשידַיי יד ןטלַאה וצ ,לבעּפ ןשידִיי םעד ןקירדוצרעטנוא
 רימ ןבָאה ,ןקערשנָא רעדָא ןענרעלנָא ןדִיי יד טלָאװעג ןבָאה רימ ןעוו ,לָאמ סעדעי
 יז ןעוו ,ןענַאמרעג יד ןוֿפ ךס ַא .סרעטַיײר עשינַאמרעג יד טימ טצונַאב ךיז ךיוא
 ןענַײז ,ןרענָאיגעל רַאֿפ טגיוטעג טשינ רעמ ךיז ןבָאה ןוא ןרָאװעג טלַא ןענַײז

 טזָאלעג ייז טָאה לודג-ןהּכ רעד ,לודג-ןהּכ םַײב ןעניד וצ ןעגנַאגעגרעביא וליֿפַא
 טלעטשעגנָא יז ןוא ,טכענק יו ,םילשורי ןיא ןטלַאה ןענָאק ייז לָאז רע זַא ,ןַיײז-הלמ
 -סיוא יד .ןרעיוט ןוא ןגעוו ,ןסַאג רעמילשורי יד ףיוא גנונעדרָא יד ןטיהוצּפָא
 ,טעברַא-ייצלָאּפ רעד רַאֿפ טגיוטעג רעייז ךיז ןבָאה ןרענָאיגעל עשינַאמרעג עטנידעג
 "ַאב ןעוועג ןענַײז ייז .טסעק עטוג ןוא טלַאהעג ןטוג לודג-ןהּכ ןוֿפ קידנעמוקַאב

 ."םהלאפ ןֿפורעג ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,סעקניבוד ,ךעלעקעטש עצרוק טימ טנֿפָאװ
 סנקעטש יד טנָאמרעד ןדִיי יד ןבָאה לודג-ןהּכ ןֿפױא רעדיל-טָאּפש ערעייז ןיא
 ,טכענק סלודג-ןהּכ םעד ןוֿפ

 .,ןרעצליה ַא טימ רענייא ןעוועג זיא סרעטַײר עשינַאמרעג יד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד
 .ןדִיי יד ןוֿפ קערש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןגיוא עשינלזג ,עטלַאק ןוא םינּפ טכעלש
 סרעטַײר עניײז טימ ןסונַאמרעה םעד וצ טָא ןוא .סונַאמרעה ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ
 ןטלײטרוארַאֿפ םעד ןבעגעגרעביא סוטַאליּפ סע טָאה

 םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ףיוה ןיא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סרעטַײר עשינַאמרעג יד
 ,ןסיב םעד ןֿפרַאוואוצ ייז לָאז ןעמ זַא ,טניה-טולב ןטרַאװ סע יוװ ,טרַאװעגסיױא ןוא
 טרעוו רעּפרעק םעגיד ןטימ דיי רעכיילב רעד סָאװ ןיא ,טרעהרעד ןבָאה ייז זַא
 ןכָארבעגסיוא ייז ןבָאה ,גינעק ןשידַיי ןרַאֿפ טכַאמעג ךיז טָאה רע זַא ,טקידלושַאב
 ,ןַײרַא טנעה יד ןיא ןעמוקַאב םיא ןבָאה ייז זַא ,טציא ןוא .רעטכעלעג דליוו ַא ןיא
 .,ףלעוו יו יז וצ ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סָאװ ,ןסיב םעד טימ טײרֿפעג ךיז ייז ןבָאה

 .עלעֿפעש ַא טלגנירעגמורַא ןבָאה עכלעוו
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 עצרַאווש רָאּפ ַא ,טנַאה רעד ַײב ןעמונעגנָא ןטלײטיװארַאֿפ םעד טָאה טונַאמרעה

 טעמלעה ןרעווש ןַײז רעטנוא ןוֿפ ןסירעגריֿפַא ךיז ןבָאה עווירג ןַײז ןוֿפ רָאה
 .טּפעלקעגוצ ךיז ןוא ,ּפָאק ןלָאמש ןַײז ףיוא טורק ןסעזעג זיא סָאװ ,ןרעדעֿפ יד טימ
 "עג ךיז טָאה עסַאמירג ַא .סייווש טימ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ןרעטש ןצרוק ןַײז וצ

 יא לכיימש רעד רעבָא ,ןכַאל טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,םינפ ןַײז רעביא ןטינש

 -עג ץלָאה סיוא יוװ ,עכעלגעווַאב-רעווש יד בילוצ ןרָאװעג טרענײטשרַאֿפ טרָאד |

 םיא ַײב ןעמוקעגסיורַא זיא ,לכיימש ַא טָאטשנָא .םינּפ ןַײז ןוֿפ ןלוקסומ ענעטינש

 טנָאקעג טשינ סונַאמרעה טָאה ,היח ַא יװ .,עסַאמירג עקירעיורט ,עטסנרע ןַא

 זיא רע עכלעוו ןוֿפ ,רעדלעוו עקינוזמוא ,עצרַאװש יד יו ,ןעוועג זיא סע .ןכַאל

 ןּפמוז עשיטסימ ערעייז ןוֿפ לּפמעטש םעד טגיילעג רעווש ןכָאה ,ןעמוקעגסיױרַא

 ריא היח ַא יוװ ,טנַאה רעד ַײב ןטלײטױוארַאֿפ םעד טּפעלשעג טָאה רע .םיא ףיוא

 ,ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה רעגַאל רעד ואוו ,ןלױַא ףיוה ןטסקינייװעניא םעד ןיא ,ןברק

 : רענלעז עקידנכַאל יד וצ ןֿפורעג ןוא
 ! ןעגיורק גינעק ןשידִיי םעד ןלעו רימ ,טמוק --

 ,ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד ואוו ,רעגַאל ןוֿפ ףיוה ןיא ,קיגייװעגיא

 רעכלעוו וצ ,ןעגניר טימ לַײז ַא ןעוועג זיא סָאד ,לַײז-גָאלש יד ןענוֿפעג ךיז טָאה

 סָאװ .םיא ןגָאלש וצ רעִירֿפ טריֿפעג ןקיצַײרק םוצ ןטלײטרוארַאֿפ ןדעי טָאה ןעמ

 ןעגנַאגעגטימ טשינ ןענַײז רימ .טשיג ךיא סייוו ,ןעושי טימ ןָאטעג טרָאד ןבָאה יז

 עלַײװ עגנַאל ַא ,רעגַאל ןוֿפ ףיוה ןיא ,ןענירעד םיא ןבָאה ייז ,ןטָאד ןלָאס יד טימ

 ןכָארבעגסיױא טָאה סָאװ ,רעטכעלעג עדליוו סָאד טרעהעג רָאנ ןבָאה רימ ,ןטלַאהעג

 ןעמונרַאֿפ טשינ רעבָא ןבָאה רימ .ןטַאדלָאט יד ןוֿפ ףיוה ןיא טײצ-וצ-טייצ ןוֿפ

 טָאה רעבָא רַאֿפרעד .םענעגָאלשעג םעד ןוֿפ ייושעג ןייא ןייק ,ץכערק ןייא ןייק

 םעד ךרוד ,ןרעיומ עשסודרוה ,עכיוה ,עקיד יד ךרוד ,סַאג רעד ןוֿפ ,ןסיורד ןוֿפ

 ,ןומה ןוֿפ יירשעג סָאד ןוא םורבעג סָאד זדנוא וצ ןגָארטרעד ךיז רעיוט ןרעווש

 יד .םוירָאטַארוקָארּפ םעד רַאֿפ טלמַאזעג ךיז רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ טָאה טָאװ

 .עבמַאד ַא ןוֿפ טנַאװ ַא ףיוא סעילַאװכ ןוֿפ ןגָאלש סָאד יװ ןעוועג זיא גנוגעווַאב

 ןעמוק ןסַאמ ןוֿפ ןעמָארטש ערעטסערג ץלַא ןסיורד ןיא טציא טזומעג ןבָאה סע

 .ןרָאװעג רעכעה לָאמַא סָאװ זיא םורבעג רעד ןֹוא שיור רעד םערָאװ ,ןֿפױלוצנָא

 -רַאֿפ םעד טנַאה רעד ַײב ןּפעלש וצ טכַארבעגסױרַא סונַאמרעה טָאה ,ךעלדנע

 "יֿפָא ענַײז טימ ןעגַאטשעג ויא רעכלעוו ,ןסוטַאליּפ וצ טריֿפעגוצ םיא ןוא ןטּפשמ

 טימ טָאה ןוא ,רעסייק ןרַאֿפ יװ ןטקיגַײּפעג םעד רַאֿפ ןגױברַאֿפ ךיז טָאה רע .ןריצ

 ןֿפורעגסיױא םינּפ ןֿפױא עסַאמירג ,רעטערומכרַאֿפ ,רעטרעטצניֿפרַאֿפ ןַײז

 !?ןדַיי יד ןוֿפ גינעק רעד ---

 עטױרגרַאֿפ-בלַאה ,עצרַאװש ענַײז ףיוא .ןטּפשמרַאֿפ םעד ןעזעג ןבָאה רימ

 ןבָאה רענרעד יד .רענרעד סיוא ןטכָאלֿפעג ,ץנַארק ַא ןסעזעג טציא זיא ןקָאל
 םעד ןיא ןוא טיוה רעד ןיא רָאה ענַײז ךרוד ןכָאטשעגכרודַא ןציּפש ערעייז טימ
 ןבָאה ,ןדנואוו ענַײז ןוֿפ קידנעניר ,טולב ךעלמערטש עניילק .ּפָאק ןַײז ןוֿפ ןייב
 -גײרַא ןענַײז ,דרעב-ןקַאב ענַײז טימ תואּפ ענַײז ןוֿפ רָאה יד טּפעלקעגנעמַאזוצ
 רעביא ,זַײװנּפָארט ,טֿפירטעג ייז ןבָאה טרָאד ןוֿפ ןוא ,ןַײרַא דרָאב ןַײז ןיא ןסָאלֿפעג
 יד ןוֿפ ךלמ רעד ,ָאי .בַײל טעקַאנ ןַײז ףיוא טגיילעג ךיז ןוא זדלַאה ןגנַאל ןַיײז

 ןיורק ַא טימ טניורקעג ,רעטעקַאנ ַא ,זדנוא רַאֿפ רעטעקַאנ ַא ןענַאטשעג זיא ןדִוי
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 ןרוּפש טימ ןעוועג טקעדַאב זיא רעּפרעק רעסַײװ ,רעצנַאג ןַײז ןוא ,רענרעד ןוֿפ
 ,עיולב טימ ,םיא רעביא ןענעגער טזָאלעג ןבָאה רענלעז יד עכלעוו ,רעטיר יד ןוֿפ
 -עג טָאה טולב ןוא טצַאלּפעג ןבָאה ייז ןוֿפ לייט ,ןֿפירטש-ץימש ענעֿפָאלעגנָא
 זיא רע יװ ,טײקטעקַאנ רעצנַאג ןַײז טימ : קידריווקרעמ רעבָא ,ייז ןוֿפ טצירּפש
 -רַאֿפ-טיור ,עיולב יד יװ ,ןעזעגסיוא ךָאד סע טָאה ,זדנוא רַאֿפ ןענַאטשעג ױזַא
 ,בַײל ןַײז ףיוא טזָאלעגרעביא ןבָאה ץימש יד סָאװ .,ןרוּפש יד ,ןֿפַײרטש ענעֿפָאל
 טימ טמעשעג טשינ ךיז טָאה רע .דיילק-תוכלמ קידנענַײש ַא טימ םיא ןדיײלקַאב
 רעמ ןבָאה ,זדנוא וצ טעטכירעג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןגיוא ענַײז .טײקטעקַאנ ןַײז
 -רעטיב רעדָא טײקטמעשרַאֿפ רעדייא ,זדנוא רעביא תונמחר ןוֿפ קילב םעד טַאהעג
 ךיז זומ ךיא םערָאװ ,ןזיועגסיוא ױזַא רָאנ רימ סע ךיז טָאה רשֿפא ןוא .טייק
 ןיבר םוצ טײקכַאװש ַא סעּפע ךיז ןיא ןקעדטנַא ןביוהעגנָא בָאה ךיא זַא ,ןיײז הדומ
 ןוא רעקרעק ןיא ןריֿפנַײרַא טזָאלעג םיא בָאה ךיא ןעוו ,ךָאנ רעִירֿפ ןיוש .ןרעייז
 ןַײז ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןוא ; םינּפ קידקָאטייװ ,קירעיורט ןַײז ןעזעג
 גנוקידלושַאב עדעי ןגיװשרַאֿפ טָאה רע יו ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ טּפשמ םַײב ךיז-ןטלַאה
 ,טליֿפעג ךיא בָאה ,ןסוטַאליּפ רַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז טוואורּפעג טשינ וליֿפַא ןוא
 עכלעוו ,עיטַאּפמיס ַא ,ןַאמ םעד וצ רימ ןיא ןקעוו ןָא ךיז טביוה עיטַאּפמיס ַא יוו
 ,טליֿפרעד בָאה ךיא ןוא ,ןובירט ַא ןוֿפ גנולעטש ןַײמ ןבָארגרעטנוא ןעמונעג טָאה
 רעד ןיא גנוגַיײצרעביא רענעי טימ םיא ןגעק עגַאלקנָא יד ןריֿפ טשינ ןָאק ךיא זַא
 בָאה ךיא ןוא ,ןָאט טֿפרַאדַאב סע טלָאװ ךיא יוװ ,ךַאז רעזדנוא ןוֿפ טייקיטכערעג
 -גַײרַא ךיוא ךיד ןָא טביוה ןַאמ רעד ! קיטכיזרַָאֿפ ַײז ,סוילענרָאק --- : טגָאזעג רימ
 ןַײז זיולב ןעוועג טשינ זיא סע םערָאװ -- .זַיײרק ןטֿפושיּכרַאֿפ ןַײז ןיא ןבעוווצ
 סעּפע זיא סע רָאנ ,טקריוװעג רימ ףיוא טָאה סָאװ ,ךיז-ןטלַאה ןַײז ,גנולעטש
 ,קילב ןטקיאורַאב דָאד ןוא ,ןקירעיורט ,ןקידנגַײװש ןַײז ןיא ,ןזעוו ןַײז ןיא ןגעלעג
 ,ןליֿפעג עשיערבעה ריד ןיא טקעוװעג ןוא ריד ןיא ןסירעגנַײרַא ףיט ךיז טָאה סָאװ

 ךיא ןעוו ,רעבָא טציא .םעד ןגעק טפמעקעג בָאה ךיא .ןטנעמיטנעס עשיטימעס
 יד ןבָאה ,טולב ךעלמערטש יד ןוֿפ סיױרַא ןקוק ייז יוװ ,ןגיוא ענַײז ןעזרעד בָאה
 ןַײמ ןצלעמשעצ ןביױהעגנָא ,רעצ ןוא תונמחר טימ טקיײװעגכרודַא ,ענַײז ןקילב
 ךימ ןלעװ ןוא ,בלַאק ַא יו ,ךימ ןדניב ןקילב ענַײז זַא ,טליֿפעג בָאה ךיא .ץרַאה
 ,עקיבולג ענַײז ןוֿפ רענייא ןרעוו לעוו ךיא ןוא ,סיֿפ ענַײז וצ ןגײלקעװַא דלַאב
 ןעװעטַאר ךיז טװאורּפעג בָאה ךיא .רעערבעה רעלַאטנעמיטנעס ,רענעכָארקעצ ַא
 ןיב ןוא טייקכעלנעמ עשימיור עצנַאג ןַײמ ןעמונעגֿפױנוצ בָאה ךיא .םיא ןוֿפ
 יד ֹוצ גנוטכַארַאֿפ ןַײמ ןֿפורעג ףליהוצ בָאה ךיא ,םיא טימ ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג
 -- .טכַארטעג רימ ךיא בָאה -- ,טכער טָאה סוטַאליּפ ,ָאי .טָאג רעייז ןוא ןדִיי
 רעשיערבעה רעד יוװ ,ךעלרעֿפעג רעמ זדנוא רַאֿפ זיא טסַײג רעשיערבעה רעד
 .רעטכעלעג ןוֿפ רָאכ םעד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ךיוא ןיב ךיא ןוא ,טסױֿפ

 "םידוהי יד ןוֿפ ךלמ, םעד ןקישוצרעבירַא ךַאז עכַײלג א ןעוועג טלָאװ סע ---

 טעװ סע -- .רעיוא ןֿפױא ןסוטַאליּפ טמיורעגנַײא ךיא בָאה --- ,סקוֿפ ןטלַא םוצ
 םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד יוװ ,ןעז רע לָאז : םיא רַאֿפ שינערעהוצנָא טוג ַא ןַײז
 : ,סיוא טעז

 זיא ,ֿבגַא .ַאּפיטנַא סודרוה וצ רעבירַא םיא ריֿפ ןוא םיא םענ .טכער טסָאה --
 רַאֿפ ריֿפ .ןַאמסדנַאל ַא סעסודרוה זיא רע ? רעלילג ןייק טשינ רעטקידלושַאב רעד

 ! םיא רַאֿפ גינעק ןשידיי םעד
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 טנעה יד טימ ,ּפָאק ןֿפױא ץנַארק-רענרעד ןטימ .,ןעושי ןעמונעג ןבָאה רימ
 ַא זדלַאה ןֿפױא ןעגנָאהעגנָא םיא ןבָאה רימ ןוא ,ןקור ןֿפוא ןדנובעגרעטנורַא
 ןוֿפ טײלגַאב ,ױזַא ןוא ."םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד; :טֿפירשֿפױא רעד טימ לווָאט
 רעד ןעוו .ץַאלּפ-םיָאנומשה םוצ טריֿפעגסױרַא םיא רימ ןבָאה ,רענלעז ערעזדנוא
 "רעד טָאה ,םוירָאטַארוקָארּפ ןרַאֿפ ,ןסיורד ןיא טרַאוועגּפָא םיא טָאה סָאװ ,לבעּפ .

 יד ןוֿפ ךלמ רעד; לווָאט ןטימ ןוא ּפָאק ןֿפױא ץנַארק-רענרעד םעד טימ ןעושי ןעז
 טרעהעג ךיז ןבָאה סע .ייז ןשיוװצ גגורעדורֿפױא סיורג ַא ןרָאװעג זיא ,"םידוהי
 :ןעיירשעג

 רע, :ןבַײרש רע לָאז ?"םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד; : רע טבַײרש סָאװרַאֿפ --
 ,"םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד זיא רע זַא ,ןַײא ךיז טדער

 ! םידוהי יד ןוֿפ ךלמ םעד ךרוד ןקידײלַאב זדנוא ליוו סוטָאליּפ ---

 ! סיוא זדנוא טכַאל סוטַאליּפ יו ,טעז ---
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,ץַאלּפ םיִאנומשה םוצ טײלגַאב ןעושי טָאה םלוע לייט ַא

 יד ןיא טריֿפעגנַײרַא םיא בָאה ךיא .םוירָאטַארוקָארּפ ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא ןענוֿפ
 ,ןרָאדירָאק עכיוה ,עלעקנוט יד ךרוד םיא טריֿפעג ,ןרעיומ עקידנטלַאה-דוס ,ערעווש
 רעקיטרַא-דמערֿפ ,רעטלַא ןַא ןעװעג זיא םיָאנומשה יד ןוֿפ זיוה סָאד םערָאװ
 ,רעיורג רעד ןיא לקנוט ןעוועג זיא סע .ליטס ןשינָאליבַאב ,ןשיטַאיזַא ןיא ןינב

 רַאֿפ -- טכַארבעג זדנוא טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,עלַאה רעכיוה ,רעכעלמייהמוא
 ,לוטש רעוויסַאמ ,רעקיטרַא-ןָארט ַא ןיא ןסעזעג זיא ןיילַא רע .ַאּפיטנַא סודרוה
 טימ גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןטכױלַאב ,לַאז ןוֿפ לקניוו ןטסרעטצניֿפ עמַאס םעד ןיא
 . טייקכעלקריוו רעד ןיא .עזַאװ ַא ןיא טנערבעג ךיז טָאה סָאװ ,טכיל-לייא קיּפמעד ַא

 סכרַארטעט ןוֿפ טייקכיילב עכעלטנייוועגרעסיוא יד ןקרעמַאב טנָאקעג ךיא בָאה
 רעד ףיוא ןטילעג טלָאװ רע יוװ ,ךעלבלעג רָאנ ,סַײװ ןעוועג טשינ זיא סע .םינּפ

 סָאװ ,ןַאמ ןכעלמייהמוא םעד רַאֿפ ןקערש ךיז לסיב שּפיה ַא טזומעג טָאה רע .לַאג

 טלעטשעג ,םינּפ ןַײז ףיוא טולב סנּפָארט עקידנֿפירט טימ ,םענעדנובעג ַא ,בָאה ךיא

 -עג ךיז טָאה טסורב טכרַארטעט םעד יו טקרעמַאב בָאה ךיא םערָאװ ,םיא רַאֿפ
 גנוגערֿפױא רַאֿפ שזַא טָאה רע .עגָאט רעזיול ןַײז רעטניה ןוֿפ ןלַאֿפעג זיא ןוא ןביוה
 רע זיא ,עדריוו ןַײז ןיא ךיז טנָאמרעד טַײצ ןיא רָאנ ,ץיז ןַײז ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא ךיז
 ,טרַאװרעד טָאה ,עטנרעלעג ערעייז ןוא םינהוּכ יד יוװ ױזַא ,רע ךיוא .ןציז ןבילבעג
 ךיז טָאה עושי סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד םערָאװ .סנ ַא ןזַײװַאב סעּפע לָאז עושי זַא
 ןעוו ,םינּפ ןַײז ףיוא טגיל סָאװ ,קערש יד ןעזעגנָא ןעמ טָאה ,םיא רַאֿפ ןענוֿפעג
 ןוא דײרֿפ רעטכַאמעג טימ ןלעטשרַאֿפ וצ קערש יד טימעג ךיז טָאה רע וליֿפַא
 :ןַאמ ןכעלרעדנואוו םעד ןעז וצ ןזיועגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טייקירעגַײנ טימ

 יד ןוֿפ עטיוט ףיוא טקעוװ סָאװ ,ןַאמ רעכעלרעדנואוו רעד סָאד זיא ! יֹוזַא --
 -והילא זיא רע זַא ,םיא ףיוא טגָאז קלָאֿפ סָאד סָאװ ,ןַאמ רעד סָאד זיא ? םירֿבק
 | ? איֿבנה

 -עג טָאה עושי סָאװ ,לווָאט ןֿפױא ןלַאֿפעג גיוא סעסודרוה זיא גנילצולּפ רָאנ

 ןוא .רעטרעוו יד ןיא קילב ןַײז טרעיובעגנַײא טָאה רע .טסורב ןַײז ףיוא ןגָארט
 -עגנָא םינּפ ןַײז טָאה ,"םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד, טנעיילעגעביא טָאה רע רָאנ יו
 טימ טיירדעגרעביא ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז .דרע יד יװ ץרַאוװש ,רילָאק ַא ןעמונ
 ןוֿפ טנָאקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע .ךעלטַײה יד וצ סױרַָא טעמלעב-לסלוו יז
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 ןעז וצ טֿפַאשרַאֿפ ןגינעגרַאֿפ רעדנוזַאב ַא רימ טָאה סע .ןעגנערבסיורַא ליומ ןַײז

 ןוֿפ רערידנעטערּפ םעד ףיוא טכַאמעג ןבָאה רעטרעוו יד סָאװ ,קורדנַײא םעד

 טייקרעטיב יד ,קערש יד ןרידוטש וצ טתחנעג ךיז בָאה ךיא .ןיורק רעשידִיי רעד

 ,םינּפ סכרַארטעט םעד ףיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּכ ןזָאלטכַאמ םעד ןוא

 ןסוטַאליּפ ןלײצרַאֿפ רעטעּפש ןענָאק לָאז ךיא ידּכ ,טקרעמעג טוג רימ סע בָאה ךיא

 רעד ןוֿפ רערידנעטערּפ ןֿפױא טכַאמעג ןבָאה רעטרעוו יד סָאװ ,טקעֿפע םעד ןגעוו

 ,ןיורק רעשידִיי

 שטָאכ .טרילָארטנָאק ךיז טָאה רע .טקיאורַאב ךיז ךרַארטעט רעד טָאה דלַאב

 .ןעוועג קיאור םינּפ ןַײז זיא ,םיא ןיא טנערב סָאװ ,רעַײײֿפ סָאד ןעזעגנָא טָאה ןעמ

 "גייא ךיז טָאה רע .טייקירעיורט עֿפיט ענדָאמ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןגיוא ענַײז רָאנ

 ,םיא רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ םעד ןוֿפ םינּפ םעד ןיא טקוקעג

 סעסודרוה .ןקילב יד טימ טנגעגַאב ךיז רענעמ עדייב יד ןבָאה קילבנגיוא ןַא

 עקיאורמוא ןַא ןטַארַאֿפ טָאה רע .טייקירעיורט ןיא ןעקנוזעג ףיט ןעוועג זיא קילב

 עכעלבַײרשַאבמוא ןַא ,רעטצניֿפ רעד ןיא ןּפַאט טלֿפײװצרַאֿפ ַא ,טייקרעכיז-טשינ

 םעד ןוֿפ קילב רעד .ךיז רַאֿפ בורג םעד ןוֿפ ליומ םעד ןעזעג טלָאװ רע יוװ ,ארומ

 ןעועג ךיוא רעבָא זיא ,קָאטייװ ןוא רעצ טימ טקייװעגכרודַא שטָאכ ,םענעדנובעג

 ,עֿפיט ַא .קידנלײטרַאֿפ- תונמחר ןוא קידנטעב-הליחמ ,טסנרע ,טייקרעכיז טימ לוֿפ

 ןגיוא יד ןיא טקוקעג ךיז ןבָאה רענעמ ייווצ יד יו ,ןעזעג ךיא בָאה טונימ עגנַאל

 "כעמ רעד ,רַאה רעד ,ךרַארטעט רעד .ןעשעג סָאװ סעּפע זיא גנילצולּפ ןוא .ןַַײרַא

 ןוא טײקטמעשרַאֿפ טימ ,דרע רעד ןיא ןבָארגעגנַײא ףיט קילב ןַײז טָאה ,רעקיט

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאטרעטנוא םע;יזנובעג םעד ןוֿפ קילב םעד רַאֿפ טײקכַאװש

 ןבָאה סָאװ ,טולב ךעלמערטש טימ ,טָאק ןֿפױא ץנַארק-רענרעד ַא טימ ,םיא רַאֿפ

 .ןַלרַא דרָאב ןַײז ןיא ןוא תואּפ ענַײז ןיא ּפָארַא ןענורעג סרעכעטש יד רעטנוא ןוֿפ

 -- !רימ רַאֿפ טכַאובעג טָאה ריא סָאװ ,זַאמ םעד ןוֿפ דלוש יד זיא סָאװ ---

 .טגערֿפעג סודרוה טָאה
 ךרַארטעט םוצ ךיא גָאז -- ,ץרַאה ןַײז ףיוא ןבירשעגנָא טייטש דלוש ןַײז --

 ,ןגָארטעג טָאה עושי סָאװ ,לווָאט םעד םיא זַײוװַאב ןוא

 לָאמ ןטשרע םוצ טציא טשרע טלָאװ רע יו ,לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה סודרוה

 ַא ןיא טצַאלּפעגסױא טָאה רע ןוא ,טֿפירשֿפױא רעד טימ לווָאט םעד טקרעמַאב

 "עג רע טָאה יצ ,טשינ גָאט ןקיטנַײה ןזיב ךָאנ סייוו ךיא .רעטכעלעג שירעטסיה

 . ,שיגערעהוצנָא עקיכעטש יד ךיז ןוֿפ ןרעווצּפָא ידּכ ,עידעמָאק רימ רַאֿפ טליּפש

 טָאה רע רעדָא ,לוָאט ןֿפױא טֿפירשֿפױא רעד טימ ןבעגעג םיא טָאה סוטַאליּפ סָאװ

 -םינּפ קידנעמוק -- ,ןלַאֿפַאב םיא זיא סָאװ ,קערש ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז טלָאװעג

 עג וויסלואוונָאק ַא ןיא טזײלעגֿפױא טסגנַא ןַײז רע טָאה ,ןַאמ םעד טימ םינּפ-וצ

 .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד רַאֿפ ןקַארשעג ךיז ייז ןבָאה עלַא ,עלַא םערָאװ -- ,רעטכעל

 טרעגלַאװעג ךיז טָאה רע : ןכלעזַא ןעזעג טשינ רעִירֿפ לָאמ ןייק ןסודרוה בָאה ךיא

 ןבָאה ןרערט יד ; ךיוב םַײב ןטלַאהעג ךיז טָאה ,רעטכעלעג רַאֿפ לוטש ןַײז ףיוא

 -ןקַאב עסיורג ענַײז רעביא ןענורעג ןֹוא ןגיוא יד ןוֿפ טצירּפשעגסױרַא שזַא םיא

 .רעדלעֿפ

 ,ָאהָא ! םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד !טוג זיא סָאד --- ,םידוהי יד ןוֿפ ךלמ רעד ---

 : ! סַאּפש ַא זיא סָאד ! טוג זיא סָאד
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 םיא ןוא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,לטנַאמ:לּפרוּפ םעד ןעמונעג טָאה רע ןוא

 ,םענעדנובעג םעד רעכיא ןבעגעג ףרָאװ ַא

 ןוא ? ןומגה ,תמא טשינ !רוּפרוּפ ןיא ןדיילק םיא ךָאד ןעמ זומ ,ךלמ ַא ביוא ---

 סָאװ ,סַאּפש םעד רַאֿפ זַא ,םיא טנָאז ןוא ,רָאטַארוקָארּפ םוצ םולש ןַײמ רעביא טיג

 ןגעק בָאה ךיא סָאװ ,תולווע עלַא ןבעגרַאֿפ םיא ךיא בָאה ,טֿפַאשרַאֿפ רימ טָאה רֶצ

 טָאה --- ,דנַײרֿפ ןַײמ זיא סוטַאליּפ ,ןָאטנָא דיײרֿפ טלָאװעג רימ טָאה סוטָאליפ .םיא

 ,ךיז טײרֿפעג ןוא טכַאלעג ךרַארטעט רעד

 ןַא רָאנ טכַאמ רע רעדָא ,טסנרע סָאד טניימ רע יצ ,טסואוועג טשינ כָאה ךיא |

 ,סקוֿפ רערטיכ רעד ,טליּפשעג עידעמָאק ןַײז רע טָאה טוג יֹוזַא --- ,לעטשנָא

 ןָאטעג ךַאמ ַא ןוא ןעקנואוועגוצ זדנוא רע טָאה -- ! ןסוטַאליּפ וצ סורג ןילמ --

 זיא ץנעידיוא יד זַא ,ןסיוו זדנוא ןזָאל וצ טנַאה רעד טימ קיטומסיורג-ךעלגינעק

 .טקידנעעג

 "ַארוקָארּפ ןיא טכַארבעגקירוצ םיא ןוא םענעדנובעג םעד ןעמונעג בָאה ךיא

 ,םוירָאט

 -- ,לטנַאמ םענרוּפרוּפ ַא ןיא עושי םעד ןריֿפקירוצ ןעזרעד ןבָאה ןדִיי יד יו

 ןַײז רעטנוא ןוֿפ רעקרַאטש ןיוש ןענורעג טציא ןבָאה סָאװ ,טולב ךעלעקשטיר יד

 ױזַא --- ,רילָאק ןייא ןיא לטנַאמ ןַײז טימ םינּפ ןַײז ןטֿפָאהַאב ןבָאה ,ץנַארק-רעגרעד

 טניוומערוטש ַא יו ,טלקַאשעג ךיז ןבָאה ייז ,ייז ןשיווצ ןרָאװעג ןייוועג סיורג ַא זיא

 : טגָאלקעג ןוא ,טלסיירטעג ייז טלָאװ

 רעטכעלעג טימ לוֿפ זיא עשר ןוֿפ ליומ סָאד !דנַאש רעזדנוא ,טָאג ,עז --

 ! ךָארב רעזדנוא רעביא

 ןוֿפ ךלמ םעד ןעזרעד ןבָאה ןריציֿפָא ענַײז טימ סוטַאליּפ ןעוו ,רעבָא רַאֿפרעד
 סָאד טָאה ,דיילק-רוּפרוּפ ַא ןיא טליהעגמורַא ,טכַארּפ רעצנַאג ןַײז ןיא ןדִיי יד

 : טָאּפש ןוא רעטכעלעג וצ טציירעג ייז רעמ ךָאנ

 סוטָאליּפ טָאה -- !ךלמ ַא יװ ,ןַײרַא טנַאה ןיא טור ענעדליג ַא םיא ביג --

 ! ןלױֿפַאב

 ,ןַײרַא טנַאה ןיא םיא טקעטשעג ןוא רָאר-רעקוצ ַא ןעמונעג ןבָאה רענלעז יד

 ןכָאנ רענייא ןעמוקעג ןטַאדלָאס יד ןענַײז -- ! םידוהיה ךלמ ,ךל םולש --

 ,ןַײרַא םינּפ ןיא םיא ןגיּפשעג ןוא םיא רַאֿפ טקובעג ךיז ןבָאה ,ןרעדנַא

 ייוצ -- ,ץַײרק ַא רעגָאל ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ןטַאדלָאס יד ןבָאה לַײװרעד

 ץַײרק םעד טקוקעגנָא טָאה סוטַאליּפ .ֿברעו-יתש ַא ןיא טּפַאלקעגנעמַאזוצ ,רעצלעה
 ,ךיז וצ ןעגנערבוצ םיא ןסייהעג ןוא

 ןוֿפ תונושל ַײרד עלַא ןיא "ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ ,עושי, םיא ףיוא ןָא בַיירש ---

 ,ןלױֿפַאב רע טָאה -- !שיערבעה ןוא שיכירג ,ןַײטַאל ןיא ,דנַאל

 ,ץַילרק ןֿפױא ןבירשעגֿפױא סָאד טָאה ןעמ

 רעטַײװ רע טָאה -- ! עירָאלג רעצנַאג ןַײז ןיא גינעק רעייז ייז טוײװַאב ,טייג ---
 ,ןטַאדלַאס יד וצ ןלױֿפַאב

 -ֿפיוא יד רַאֿפ טריֿפעגסױרַא ןוא רעיוט םעד טנֿפעעג ייז ןבָאה םיוק רעכָא

 -וטש ַא ןבױהעגֿפױא ךיז זדנוא ןגעק טָאה ױזַא ,ןטּפשמרַאֿפ םעד ןסַאמ עטכַארבעג

 טָאה קערש עטּפַאכרַאֿפ ַא ןוא טייקליטש ַא !טנעה ןוא ּפעק טימ םי ַא -- ,םער
 ןַא טַאהעג ריש רימ ןבָאה לָאמטסנעד .ןסַאמ יד ןוֿפ זדנוא וצ יירעשג ַא ןבעגעג
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 םיוק ,ןנח דנַײרֿפ ןַײמ ,ןוז סלודגיןהּכ םעד טנעה ערעייז ןוֿפ ןבָאה רימ .דנַאטשֿפױא
 סָאװ ,ןײטשרַאֿפ טנָאקעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .ןקידעבעל ַא טעװעטַארעגּפָא
 -רָאֿפ ןטייווצ םוצ זיב ןטשרע רעזדנוא ןוֿפ לבעּפ םעד ןשיווצ ןלַאֿפעגרַאֿפ סָאד זיא
 רימ וטסנָאק ? ןרָאװעג טגערעגֿפױא ױזַא יז ןענַײז סָאװ .ייז רַאֿפ ךלמ רעייז ןריֿפ
 | ?ןרעלקרעד טשינ סָאד

 טסלָאז וד ידּכ רָאנ --- .טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ַײברעד --
 עסַאמ רעקידנטרַאװּפָא רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,גנורעדנע יד ןײטשרַאֿפ
 תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןענירעד טקינַײּפעג טָאה ריא תעשב ,םוירָאטַארוקָארּפ ןרַאֿפ
 ךָאנ ןָאטעג טָאה יבר ןַַײמ סָאװ ,ןלײצרַאֿפ ךיא זומ ,םיא סיוא ןבירטעג קזוח ןוא
 ,לודגיןהּכ ןוֿפ טּפשמ ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא זיא רע יו םעד
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 -עגנדירֿפוצ טשינ ןוא טקיאורַאב טשינ ךיז טָאה ןומידקנ יבר ןַײמ ,ןיינ --

 זיא רע ,ןיינ .תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןגעק םינהּכ יד ןוֿפ ןיד-קסּפ ןטימ ךיז טלעטש

 -עניא זַא ,םיא ןיא ןעז וצ ןעוועג זיא סע רָאנ ,געוו ןצנַאג םעד קידנגַײװש ןעוועג

 ,םיא ןיא סע טכָאק ךיז ןיא קיניײװ

 רע .עלַײװ עניילק ַא יו רעמ טשינ שרדמ-תיב ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה רע
 רעסַאװ טכַארבעג ןבָאה ,םידימלּת יד ,רימ ןוא ,רדח ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא

 רע .םינּפ ןַײז ןוא טנעה ענַײז ןשַאװעג טָאה רע .ילּכ ַא ןיא ענרעטסיצ רעד ןוֿפ

 -רעד ןבָאה רימ .שיט םעד טיירגעג םיא רַאֿפ ןבָאה רימ ןוא ,"עמש? טגָאזעג טָאה

 רע .חסּפ-ֿברע ןעוועג זיא סע םערָאװ ,טיורב ןייק טשינ ,גרַאװנירג ,ןווילָא טגנַאל

 רע טָאה ,ךַאז יד קילַײא טָאה רע םערָאװ ,ןַײז םעוט טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה

 םייה רעד ןיא ןביײלברעביא ןלָאז רימ זַא ,זדנוא ןוֿפ טגנַאלרַצֿפ טָאה רע .טגָאזעג

 ןוא סוֿפור רֿבח ןַײמ ,רימ ןענַײז העש קיצנַאװצ ןוא:-ריֿפ םערָאװ ,ןגיילוצ ךיז ןוא

 יֹּפָא ןכַאז ליֿפױזַא זדנוא רַאֿפ ןעוועג ךָאנ ןענַײז סע ןוא ,סיֿפ יד ףיוא ןעוועג ,ךיא

 -עג רימ ןבָאה ךָאד .ןעגנערב וצ חסּפ-ןברק םעד ןבילקעג ךיז ןבָאה רימ ,ןטכירוצ

 זיא רע סָאװ ,ןַײרַא שדקמ:תיב ןיא ןעמענטימ זדנוא לָאז רע ,ןיבר רעזדנוא ןטעב

 םיוק ןוא --- ,גנוי ןעוועג ןענַײז רימ .םימכח:-ידימלּת יד ןענעגעגַאב ןיהַא ןעגנַאגעג

 ערעזדנוא טלסקעוװעג ןוא טנעה ןוא רעמינּפ ערעזדנוא ןשַאװעג רָאנ רימ ןבָאה

 ,שירֿפ טליֿפעג ךיז רימ ןבָאה ,ֿבוט-םוי דוֿבּכל רעדמעה

 -עג טָאה סוֿפור דנַײרֿפ ןַײמ .ןעמענוצטימ זדנוא טקיליװַאב טָאה יבר רעד

 -םוי ֿברע ןדעי .ינירוק ןועמש ,רעטָאֿפ ןַײז ןֿפלעה טֿפרַאדַאב טלָאװ רע זַא ,טגָאז

 סױרַא רע טייג ,גָאט ןעַײרֿפ ַא טָאה רעטָאֿפ ןַײז ןעוו ,טרעלקרעד סוֿפור טָאה ,ֿבוט

 רעמייב-טריבלייא יד ןשיווצ זָארג-דליוו סָאד סיוא טרָאד טעטעי ןוא דלעֿפ ןַײז ןיא

 ןֿפלעה םיא טגעלֿפ סוֿפור ןוא .ןעלצרָאװ ערעייז םורַא דרע יד ףיוא טעיּפָאק ןוא

 סוֿפור טָאה ,ךַאז רעד ןוֿפ טייקיטכיוו רעד בילוצ ,רעבָא טציא .טעברַא רעד ןיא

 | ,םיא טימ ןבַײלב וצ ןיבר ןוֿפ תושר ןעמונעג

 ןענַײז רימ ןעוו .ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא ןיבר םעד טײלגַאב ןבָאה עדייב רימ

 -ֿפױא ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאטש יד טָאה ,קרַאמ ןטיירב םעד ןעגנַאגעגַײברַאֿפ
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 יד רַאֿפ לייא טימ ןגירק ערעייז טלעטשעגסיורַא ןבָאה רעמערק יד .ךיז ןקעוו

 "נָא ןעמוקעג ןענַײז ןעלמעק .ןסָאמ יד טקינײירעג ןוא ןעמָארק ערעייז ןוֿפ ןריט

 ,טַײלעמערָא ֿבור'ס ,טַײל יד ןוא ,ןעמָארק-ןַײװ יד רַאֿפ ןַײװ ןגירק טימ ןדָאלעג

 ,טלַײאעג ךיז ןבָאה ,ֿבוט-םוי ןרַאֿפ טײרגעגנָא ךיז טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו

 ןביוהעגנָא טָאה ןוז יד .גָאט-ֿבוט-םוי-ֿברע רעכעלרעה ַא טלעטשעג ךיז טָאה סע

 "ןסּפעש םוצ טלַײאעג ךיז ןבָאה רענעמ יד .טײקרַאטש רעצנַאג ריא טימ ןײגסױרַא

 טעיָארעג ךיז ןבָאה רעבַײװ יד ןוא ,סחסּפ-ןברק ערעיײיז ןֿפױקוצנַײא סיױרַא קרַאמ

 ,גילצנירג ןוֿפ סרעדנעטש ַײב

 -רב ןוֿפ טַײל יד זַא ,רענעמ יד ןשיווצ קרַאמ ןֿפױא ןדער טרעהעג טָאה ןעמ

 ןוֿפ ץַאלּפ -םערוט ןרַאֿפ זיא סָאװ ,אתיזג רעד וצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז אבא

 -סיױרַא לָאז רע זַא ,םיא ןוֿפ ןעגנַאלרַאֿפ וצ ,ןַײרַא םוירָאטַארוקָארּפ ןיא ,סוטַאליּפ

 -ָארּפ םעד ןוֿפ גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יװ ױזַא ,ֿבוט-םוי ףיוא ןאבא-רב ןבעג

 ןוֿפ לייט .רעכערברַאֿפ ןטּפשמרַאֿפ ַא ֿבוט-םוי ןדעי ףיוא ןזָאלוצַײרֿפ רָאטַארוק

 ןייגטימ ןלָאז ייז ,קרַאמ ןֿפױא םינוק ןוא םירחוס יד ןשיװצ טריטיגַא ןבָאה ייז

 ײז ןבָאה טַײל עטסרעמ יד רעבָא ,גנואַײרֿפַאב סאבאירב ןרעדָאֿפ ץַאלַאּפ םוצ

 -םוי ןַײז ןטיײרַאברָאֿפ טימ ןעמונרַאֿפ ןעועג זיא רענייא רעדעי .טרעהעג טשינ

 ןעוועג טשינ זיא אבא-רב ןוא ,ֿבוט-םוי ףיוא עקיטיונ סָאד ןֿפױקנַײא טימ .ֿבוט

 ,טכַאנ רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,םעד ןוֿפ .קלָאֿפ םַייב טבילַאב רעייז

 ,טסואוועג טשינ ךָאנ טַײל יד ןבָאה

 זיא ףיוה רעד .ףיוח-שדקמ-תיב ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,קרַאמ ןֿפױא יו

 ץנַאג טרעדעֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעקינלגריילוע טימ טגײלַאב ןעוועג ןיוש

 עלַא .תירחש-ןברק םעד ןעגנערב םינהּכ יד תעשב ,"עמש; רעייז ןגָאז וצ ירֿפ

 "רק עניילק טכַארבעג ןבָאה :ןכַאז ענעגייא ערעייז טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןענַײז

 ללּפתמ ןוא תורזע יד ןיא טינקעג ,שדקמ-תיב ןיא תוֿבוח ערעייז טלָאצַאב ,תונב

 ,טלעו רעד ןוֿפ םולש םעד רַאֿפ ןברק םעד ןעגנערב םינהּכ יד תעשב ,ןעוועג

 ןוֿפ גנובעגרַאֿפ רעד רַאֿפ תונברק יד רעדָא ,תומוא קיצעביז יד רַאֿפ ןברק םעד

 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןעמונרַאֿפ קרַאטש ןעוועג ןענַײז עלַא .דניז ענעגייא ערעייז

 ךיוא .טכַאנ רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק ןוא

 0 ,םימכח-ידימלת יד טשיג

 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ןבילקעגֿפױנוצ ירֿפ ךיז ןבָאה םישורּפ יד ןוֿפ םינבר יד

 ,םילודג-םינהּכ יד ןגעק ןָאט וצ סָאװ ,ךיז ןטַארַאב וצ ,סרעדנעטש ערעייז ַײב
 ןגעוו ץעזעג סָאד ןריֿפוצכרודַא רָאי סָאד אקווד טרַאּפשעגנַײא ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןכערבעצ וצ טשינ ,עיצידַארט רענעמונעגנָא רעשיקודצ רעד טיול ,חסּפ"ןברק
 םעד טיול חסּפ"ןברק רעייז ןעגנערב טלָאװעג רעבָא ןבָאה םישורּפ יד .תבש םעד
 סָאד ,גנַאגרַאֿפ-ןוז ןגעקַא ,שדוח ןיא גָאט ןטנצרעֿפ םעד ,הרוּת רעד ןוֿפ ץעזעג
 .ןַײרַא תבש ןיא ,טסייה

 יד ףיױא ךיז ןטלַאה סע ואוו ,הכשל רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא יבר ןַײמ ןעוו
 ערעדנַא יד ןוא יאּכז-ןב ןנחוי ןֿפָארטעג טרָאד רע טָאה ,םישורּפ יד ןוֿפ םינבר
 יד סָאװ ,חסּפ-ןברק םעד ןוֿפ ןינע םעד ןדערמורַא םידימלּת ערעייז טימ םינבר
 סָאװ ןוא ,שדוח ןיא גָאט ןטנצַײרד םעד .ןטכענ ןטכָאשעג ןבָאה םילודג"םינהּכ
 ,קיטליגמוא רַאֿפ ןרעלקרעד טלָאװעג סָאד ןבָאה ,םינבר יד ,ייז
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 ,ןגלָאֿפרַאֿפ זדנוא ןוא ןטַײצ סיאני רדנסּכלַא זדנוא ףיוא ןעַײנַאב ןלעוו ייז --

 .טגָאזעג םישורּפ יד ןוֿפ רענייא טָאה --- ,חטש ןב ןועמש טגלָאֿפרַאֿפ ןבָאה ייז יו
 זדנוא ,טימ זיא קלָאֿפ סָאד .ןטַײצ סכלמה יאני רעמ טשינ ןענַײז טנִיַײה ---

 -תיב ןוֿפ תורזע יד ןעמערוטש לָאז סע זַא ,ןגערֿפױא קלָאֿפ סָאד ףרַאדַאב ןעמ
 ,ןֿפורעגנָא ךיז רעקיציה ַא טָאה ,טנוװָא טנַײה שדקמה

 םינהּכ יד טימ לָאמַא ךָאנ ףרַאדַאב ןעמ .ןָאטֿפױא רעמ רימ ןלעװ ןטוג טימ --
 .ןבַײלב חסּפ-ןברק םעד ןָא ןדִיי בלַאה ,הלילח ,ןלעװ טשינַא ,ןדעררעביא

 טַײז ַא ןיא יאכז ןב ןנחוי יבר ןוא לאילמג ןבר ןֿפורעגקעװַא טָאה יבר ןַײמ
 ,טכַאנ רעד ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןבעגעגרעביא ייז ןוא

 יד ןדנעטשמוא עכלעוו רעטנוא ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז עטנרעלעג יד יװ
 זיא .גנַאגסיױא ריא ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא השירדו-הריקח
 ןוֿפ ךעלטַײה יד טָאה יאּכז ןב ןנחוי יבר .רעטיצ ַא ןעגנַאגעגכרוד ייז רעביא
 ,עגנַאל ןַײז .ןרעטש ןקיצנַאלג ,ןסיורג םעד טשטיינקעג טָאה ,טכַאמרַאֿפ ןגיוא ענַײז
 ןַײז ןוא ,ץרַאה ןוֿפ ןגָאלש םעד ךרוד טגעװַאב ךיז טָאה דרָאב ענעגױצַאב-יורג
 ּפָא דימּת טגעו סָאװ ,רעד ,רעטרעטַײלעג רעד ,רע ,ןרָאװעג ךיילב זיא םינּפ
 ךרודַא טשינ טייג סע רעדייא ,ליומ ןַײז ןוֿפ סיױרַא טשינ סע טזָאל ןוא טרָאװ ןַײז

 : טעּפמיא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה --- ,ךרַאמ ןַײז ןוֿפ רעטליֿפ ןגנע םעד
 ךָאד זיא סע ?וצרעד תוכלמ סָאד טמוק יו !החיצר ךָאד זיא סָאד רעבָא --

 ,תוכלמ ןרַאֿפ טשינ ,ןיד-תיב ןרַאֿפ ֿבייח ךָאד זיא רע ! ךַאז רעזדנוא
 .וצרעד טיונעג ייז טָאה תוכלמ סָאד זַא ,ןגָאז ייז ---
 ןַײז רֿבוע טשינ ןוא ןענעגרה ןזָאל ךיז שטנעמ רעד לָאז ןכַאז יײרד רעביא --

 :זיא ןכַאז ַײרד יד ןוֿפ ענייא ןוא .טנרעלעג םימכח ערעזדנוא ןבָאה ,ייז ףיוא
 ןזָאל ןיילַא ךיז וטסֿפרַאדַאב ,ןסיגרַאֿפ וצ טולב ךיד טיינ ןעמ ןעוו ,םימד תכיֿפש
 ןֿפורעגסיױא יאּכז ןב ןנחוי יבר טָאה --- !ןָאט הרֿבע יד טשינ ןוא ןעגנערבמוא
 ןוֿפ ןיבר םעד ןבעגסױרַא טשינ ןוא ןעגנערבמוא ןזָאל ךיז טֿפרַאדַאב ןבָאה ייז --
 .עשר ןוֿפ טנעה יד ןיא קידצ ַא ןרעֿפטנערעביא ,טסייה סָאד ,תוכלמ םוצ תרצנ

 ,טסלײצרַאֿפ וד יו ױזַא -- : ןיבר ןַײמ וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה --- ,ןומידקנ יבר
 -עג ןֿפוררַאֿפ זיא יז .ןיד ןטיול טשינ ןעמוקעגרָאֿפ השירדו-הריקח עצנַאג יד זיא
 ,ןיד-תיב ןוֿפ דצ ןייא ןעוועג רָאנ זיא סע ןוא .ֿבוט-םוי-ֿברע ןוא טכַאנַײב ןרָאװ
 ,ייז ןגעק ןענַײז םימכח:ידימלּת יד סָאװ ,םיניד טיול טּפשמ ןוא טנקסּפ רעכלעוו
 ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,ןָאטעג ןוא טגָאזעג טשינ טָאה תרצנ ןוֿפ יבר רעד סָאװ ,ןכב
 רע ןמזילּכ -- ,הלילח ,התימ וליֿפַא ןעוו ,רַאֿפרעד טשינ םיא טמוק סע ןיד-קסּפ
 הרוּת רעד ןוֿפ םיקוח יד טיול ,ןיד-תיב ןשידִיי ַא ןוֿפ ןרָאװעג טּפשמעג טשינ זיא
 -טסעֿפ ןבָאה תורוד עטלַא ןוֿפ םינבר יד ןוא םימכח יד סָאװ ,םיללּכ יד טיול ןוא
 ןגיוא ערעזדנוא ןיא רע טייטש ,טנעה ערעזדנוא ןיא זיא הלבק רעייז סָאװ ,טצעזעג
 -כרודַא ,רעבירעד ,ןֿפרַאדַאב רימ .דניק ןריובעג-ַײנ ַא יו ,קידלושמוא ןוא ןייר
 טשינ ןוא ,תוחוּכ עלַא ןקעװֿפױא ,תויכז עלַא ןֿפורסױרַא ,דרע ןוא למיה ןצעז
 ,חטּפ-ןברק םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןָא טמוק סָאװ ,ֿבוט-םוי םעד ףיוא טקוקעג
 ןעװעטַארסױרַא ןייג ןוא ןייטש ןזָאל ץלַא רימ ןזומ ,ןעגנערב ןֿפרַאדַאב רימ סָאװ

 -חוקּפ זַא ,טנרעלעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא םערָאװ .טיוט ןוֿפ לארׂשי ןוֿפ שֿפנ ַא
 "םוי החוד יאדוװַא ךָאד סע זיא ,תבש החוד זיא סע זַא ןוא ,תבש החוד זיא שֿפנ

644 



 יד ןטלַאהרעד יו ךינלג זיא שֿפנ ןייא ןטלַאהרעד זַא ,ןַײז ןסיוו טסלָאז ןוא .ֿבוט

 ןזָאלרעביא ץלַא רימָאל רַאֿפרעד .טנרעלעג םימכח ערעזדנוא ןבָאה ,טלעוװ עצנַאג

 ,טנעה ערעייז ןוֿפ שֿפנ סָאד ןרעדָאֿפ ןוא םילודג-םינהּכ יד וצ ןייג ןוא

 ,ףיוה-שדקמ-תיב ןוֿפ עלַאה רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה עכלעוו ,הכשל יד

 םוצ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,טַײל טימ לוֿפ ןעוועג זיא ,טריטמַא טָאה ןגס רעד ואוו

 -עגַּפָא ןבָאה ייז .םינינע ענעדײשרַאֿפ טימ שדקמה:-תיב ןיא ןטמַאאב ןטסכעה

 -ץגנָא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םילכרמא ןוא םישמש ,םירבזג ליֿפ יד טקיטרַאֿפ

 "ייא רעדָא רעדניק ןעוועג ייז ןענַײז עלַא .ןגס םוצ עטמַאַאב-ףליהעג יו טלעטש

 םענייק טָאה ,טמַא ןכיוה ןַײז ןיא ,ןײלַא ןגס רעד .רעזַײה עשלודג-ןחּכ ןוֿפ סמעד

 טשינ םענייק טָאה ןעמ ןוא ,םירדח-ירדחב ןעועג זיא רע .ןעמונעגֿפױא טשינ

 רעד ַײב ןייטש ןֿפָארטעגנָא ןבָאה םימכח יד רעבָא ןעמעוו .םיא וצ טזָאלעגנַײרַא

 .תוירק שיא הדוהי ןעוועג זיא ,הכשל רעד ןיא רדח סנגס ןוֿפ ריט

 סָאד יװ ,ץרַאװש-דרע רָאנ ,יורג-קישא ןעוועג טשינ טציא ןיוש זיא םינּפ ןַײז

 ןענַײז ןגיוא ענַײז .םס ַא ןוֿפ ןעוועג טהֿפױשרַאֿפ טלָאװ טיוה ןַײז רעטניה שיײלֿפ

 ןעמ זַא ,םינּפ ןַײז ןוֿפ ןשטייגק ענעלָאװשעגנָא יד ןיא ןעוועג ןעקנוזעגניײא יױזַא

 טלעג טימ עלעקעז ַא טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןעזעגסיורַא םיוק ייז טָאה

 סנגס ןוֿפ ריט יד טיהעג ןבָאה עכלעוו ,םישמש ליֿפ יד לב ןטעבעג ךיז טָאה ןוא

 :ןגס םוצ םירדח-ירדח ןיא ןזָאלנַײרַא םיא לָאז ןעמ זַא ,רדח

 ...ןגָאז ֹוצ סָאװ םיא בָאװ ךיא --

 ןעז טשינ ךיד ליוו ןגס רעד ---

 .ןעז םיא זומ ךיא ,ןעז טיא זומ ךיא --

 סָאװ ,םישורּפ יד ןוֿפ םייבר יד ןוֿפ ןעמוקנַײרַא סָאד טקרעמַאב טשינ טָאה רע

 סָאװ ,םירבזג עשינהּכ יד ץוחַא ,דרע רעד ןוֿפ ייז רַאֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה עלַא

 -עג ץרא-ךרד םישמש יד ןבָאה םינבר יד רַאֿפ .ייז ףיוא טקוקעג טשינרָאג ןבָאה

 זיא סע רעוו ,ןגָאזנָא םיא ןגס םוצ קינייוװעגיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז ייז ןוא ,טַאה

 ,ןעז וצ ןעמוקעג םיא

 רעטייווצ רעד ,ןנחוי ןעוועג זיא סע .ייז וצ ןעמוקעגסױרַא ךַײלג זיא ןגס רעד

 "ןהּכ ןוֿפ טמַא םעד ןכיג ןיא ןעמענרַאֿפ וצ טמיטשַאב ןעוועג זיא רע ,ןנח ןוֿפ ןוז

 ,ןגס ןוֿפ עלעטש רעקיטכיוו רעד טימ טױרטעגנָא רַאֿפרעד םיא ןעמ טָאה ,לודג

 ךָאנ זיא רע .ןעמענרַאֿפ רעירֿפ טזומעג טָאה לודג"ןהּכ ףיוא טַאדידנַאק ַא סָאװ

 ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,עליה רענרוּפרופ-טיור רעד ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג

 | ,ןירדהחנס ןוֿפ ץיז םעד

 םיא ןיא ,םימכח-ידימלת יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע ךָאנ רעדייא רעבָא

 טלעג טימ עלעקעז סָאד םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה ,געוװ םעד ןֿפָאלרַאֿפ הדוהי

 ; םיא ַײב ןטעבעג ךיז ןוא

 -טג הדוהי טָאה -- !סנשָארג-טולב יד ,טלעג"אמט סָאד ,וצ סע םענ .ָאנ --

 יי ,ןַײרַא םינּפ סנגס ןיא ןעירש

 טָאה --- ,טגידרַאֿפ רשֹּכ סע טסָאה .ןָאט וצ טשינרָאג טימדעד בָאה ךיא --
 .טרעֿפטנעעגּפָא םיא ןגס רעד

 .סמערָא יד נב ןהדוהי טּפַאכעגנָא ןבָאה ןוא ןֿפָאלעגוצ דלַאב ןענַײז םישמש יד

 טגעוורעד ךיז טָאה רע סָאװ ,סנגקעטש עצרוק יד טימ ןעוועג דבכמ םיא ןבָאה ייז
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 טָאה הדוהי .הכשל רעד ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא םיא ןוא ,ןטערט וצ געוו ןיא ןגס םעד

 : ןגס םוצ דנַאנַאכָאנ ןעירשעג ןוא טנעה ערעייז ןוֿפ ןסירעג ךיז

 ! ןשָארגי-טולב םעד רימ ןוֿפ וצ םענ !טלעג-אמט סָאד רימ ןוֿפ וצ םענ --

 יד ןקרעמַאב טזומעג רע טָאה ,ןגָארטעג ױזַא םיא ןבָאה םישמש יד תעשב

 ןַײז טרעדינעג טָאה רע םערָאװ ,ןיבר ןַיײמ ןוֿפ ןוא יאּכז ןב ןנחוי ןוֿפ רעמינּפ

 ;ןגָאלק ןביוהעגנָא ןוא דרע רעד וצ קילב

 ! המשנ ןַײמ ךָאנ זיא ייוו ---

 יד ןוא םימכח יד .םיא ףיוא טקוקעגמוא רעמ טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא

 .ןגס ןטימ םינּפ-וצ-םינּפ ןענַאטשעג טציא ןענַײז םישורּפ

 סָאװ טימ ,ןגערֿפ םיא ןגס םוצ ןעמוקעג ןענַײז םישורּפ יד ןוא םימכח יד --

 טרעֿפטנעעגרעביא םילודג-םינהּכ יד ןבָאה טכער ַא רַאֿפ סָאװ טימ ןוא תושר ַא רַאֿפ

 .טגערֿפעג יאּכז ןב ןנחוי טָאה -- ?םודא ןוֿפ טנעה יד ןיא לארׂשי ןיא שֿפנ ַא

 ןיא טָאג ןקידעבעל םעד ןעוועג ףדגמו-ףרחמ טָאה לארׂשי ןיא שֿפנ סָאד -- |

 ַא זיא לארׂשי ןיא שֿפנ סָאד .ןעוועג תודע ףיורעד ןענַײז עלַא רימ סָאװ ,לארׂשי

 ןיא שֿפנ סָאד ,חישמ זיא רע זַא ,קלָאֿפ סָאד טדערעגנַײא טָאה רע ,חידמו-תיסמ

 ! לארׂשי ןיא ןרעוו טקעמעגסיוא זומ לארׂשי

 סרעטָאֿפ ןַײד ןוֿפ טנעה יד ןיא טשינ ,ןטּפשמ וצ טנַאה ןַײד ןיא טשינ זיא סָאד --

 יד ןיא זיא סע .םירֿפוס ןוא םימכח יד ןוֿפ טנעה יד ןיא זיא סָאד .ןטּפשמ וצ זיוה

 רעביא םיניד-רזג ןגָארטוצסױרַא ,ןירדהנס ןוֿפ ןיד-תיב ןוֿפ ,ןיד-תיב ןוֿפ טנעה

 !םינהּכ יד ןוֿפ טשינ ,םיטּפשמ עכלעזַא

 -קסּפ םעד ןוֿפ 4 טייקכעלרע רעד ןיא ןעלֿפיײװצ וצ ,לארׂשי ןיא יבר ,וטסגַאװ ---

 ? םינהּכ יד ןוֿפ ,ןירדהנס ןוֿפ ןיד

 םעד לסּפ ךיא רָאנ ,ןעלֿפײװצ ךיא וט רָאנ טשינ זיא ,לארׂשי ןיא יבר ַא יו ---

 יד ןגעק ןעמוקעגרָאֿפ זיא טּפשמ רעד .םינהּכ יד ןוֿפ ,ןירדהנס יד ןוֿפ ןיד-קסּפ

 יװ טצעזעגטסעֿפ ןבָאה םימכח יד סָאװ ,ןצעזעג יד ןגעק ןוא הרוּת רעד ןוֿפ םיקוח

 ,לטוֿבמו-לוטב םעד ךרוד זיא ןיד-קסּפ רעד .ןעמוקרָאֿפ ןלָאז םיטּפשמ עכעלרע ױזַא

 םוצ ןבעגעגרעביא טָאה ריא סָאװ ,שֿפנ םעד טנעה ערעַײא ןוֿפ רעדָאֿפ ךיא ןוא

 ! תוכלמ
 יד ןוא םיקוח יד טיול תוכלמ םוצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא שֿפנ סָאד -

 -טנַארַאֿפ יד ןגָארט רימ ןוא ,םיקודצ ,זדנוא ַײב ןעמונעגנָא ןענַײז סָאװ ,םיללּכ

 ,רַאֿפרעד טײקכעלטרָאװ

 ןיא שֿפנ שידִיי ַא ןבעגרעביא ַאזַא ךיא רעלקרעד לארׂשי ןיא יבר ַא יוװ --

 ! החיצר רַאֿפ -- טנעה סעשר

 -גנעהּפָארַא ןדלָארט ןיא ,ענעטכָאלֿפעג-ןייש ןַײז .ןרָאװעג ךיילב זיא ןגס רעד

 .קָאלג ַא יו ןָאטעג רעּפמילק ַא טָאה דרָאב עשננח ,עקיכעּפ-ץרַאװש ,עקיד

 יד .ןעלמַאז ךיז ןביוהעגנָא טָאה ,הכשל יד טליֿפעגנָא טָאה סָאװ םלוע רעד

 ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז ייז ןעוו ,טַײל יד ןשיוװצ סיורג ןרָאװעג זיא גנוגערֿפױא

 טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,ליֿפ ןעוועג ןענַײז םלוע ןשיווצ .ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןיא

 ויא ,יאּכז ןב ןנחוי יבר ,רערעייז רעײטשרָאֿפ רעד ןוא ,טייהרעדנילב םישורּפ יד

 יבר רעקידוֿבּכב רעד יװ ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,טכַאעג ןוא טבילַאב רעייז ןעוועג

 ייז ןיא ךיוא רעֿפײא רעד טָאה ,רעֿפײא ַאזַא טימ ןגס םעד ןגעקטנַא ךיז טלעטש

40 



 ןַא ןדַײמרַאֿפ וצ ידֹּכ ןוא ,טקרעמַאב ,קיטנָאק ,סע טָאה ןגס רעד .ןדנוצעגנָא ךיז

 גנירג רעייז ןבָאה יאּכז ןב ןנחוי ןוֿפ דייר יד סָאװ ,שדקמ-תיב ןיא רעדורֿפױא

 ןטלַאהעגנַײא רע טָאה ,גנומיטש רענעגױצעגנָא רעד ַײב ןרעקַאלֿפעצ טנָאקעג

 -סיוא ןַײז ףיוא ןדלָאמעג ןיוש ךיז טָאה ןוא םיא ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,סעּכ ןַײז

 : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,זָאנ רעשיננח ,רעקיציּפש ,רענעגיוצעג

 זיא שֿפנ סָאד .טנעה ערעזדנוא ןיא טשינ זיא שֿפנ סָאד ,יאּכז ןב ןנחוי יבר --

 .רעביא םיא טָאה תוכלמ סָאד ןוא ,תוכלמ םעד ךרוד זדנוא ןוֿפ ןרָאװעג טנָאמעג

 סָאד ןבָאה רימ .ךערברַאֿפ ןַײז ןשרָאֿפסיױא ןלָאז רימ ,טנעה ערעזדנוא ןיא ןבעגעג

 -רַאֿפ רימ יוװ ,םיללּכ יד ןוא םיקוח יד טיול ןוא ןסיוו ןטסעב רעזדנוא טיול ןָאטעג

 טַאטלוזער ןטימ םענייא ןיא ,תוכלמ םוצ טלעטשעגוצ םיא ןבָאה רימ .ייז ןעייטש

 טיול ,םיא ןטּפשמ וצ תוכלמ ןוֿפ טנעה יד ןיא זיא רע ,גנושרָאֿפסוא רעזדנוא ןוֿפ

 רעיא טליוו ריא ןעוו .ןָאט וצ סָאװ טשינ רעמ טימרעד ןבָאה רימ .ןעזנַײא רעייז

 ,לארׂשי ןיא ןקילײה םעד ןעוועג ףדגמו-ףרחמ ךעלטנעֿפע טָאה סָאװ ,ןרעדָאֿפ קידצ

 ריא סָאװ ,טרָאװ םעד רַאֿפ ןוא .זדנוא ןוֿפ טשינ ,תוכלמ ןוֿפ ןרעדָאֿפ םיא ריא טזומ

 רַאֿפ טײקכעלטרַָאװטנַארַאֿפ וצ ןעיצוצ ןזומ ךַײא רימ ןלעוװ ,ןלַאֿפ טזָאלעג טָאה

 ,םינהּכ יד ןוא ןירדהנס םעד ןעמָאנ ןטכעלש ַא ןכַאמ

 .ןֿפורעגכָאנ יבר רעד םיא טָאה !ןרעדָאֿפ םיא רימ ןלעװ טנעה ערעַײא ןוֿפ ---

 -רעד טעװ קנעדנָא רעַײא ןוא ,לארׂשי ןיא ןרעוו טקעמעגסיוא טעוו ןעמָאנ רעַײא ---

 .ןּפיל יד ףיוא הללק ַא טימ ןרעוו טנָאמ

 םעד טקוקעגנָא ןוא ךיז טרעקשגמוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 -ינב יד ןוֿפ זיוה ןקיטכעמ םעד ףיוא ןֿפורוצסױא הללק ַאזַא טגַאװ רעכלעוו ,ןיבר

 שנַײז .טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל ענַײז ,סעּכ רַאֿפ ןרָאװעג ךיילב זיא םינּפ ןַײז .ןנח

 ןבָאה רענעמ ייווצ יד ןוֿפ ןקילב יד .ןטסױֿפ ןיא טלַײבעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה טנעה

 רעשרעה רעד ,לעֿפַאב ַא רע טיג טָא זַא ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע .טנגעגַאב ךיז

 רעבָא ,ןיבר םעד ןעמענוצטסעֿפ םיתרשמ ליֿפ ענַײז וצ ,שדקמ-תיב םעד רעביא

 ןגיובעגנַײא ךיז ,קיטנָאק ,טָאה זיוה ןשיקודצ ןטלַא ןוֿפ םַאטש רעקידנלױֿפּפָא רעד
 ,טעטירָאטױא רעקיטסַײג רעַײנ רעד ןוֿפ טסַאל רעד רעטנוא ןכָארבעגנעמַאזוצ ןוא

 ןַאמרעגנוי רעד .לארׂשי ןיא ןצָארּפשסױא ןבױהעגנָא טֿפַארק ַאזַא טימ טָאה סָאװ

 ןילרַא זיא ןוא םימכח יד טוָאלעגרעביא ,לסקַא יד טימ ןבעגעג רעטיצ ַא רָאנ טָאה
 .הכשל ןַײז ןיא ךיז וצ

 ױזַא ןוא לענש ױזַא טעװ סוטַאליּפ זַא ,ףיורעד טכירעג טשינ ךיז טָאה רענייק

 טלעטשעגוצ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטקידלושַאב םעד ןטּפשמ וצ ןלַײא ךיז ירֿפ
 ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ רָאטַארוקָארּפ רעד טָאה רעִירֿפ לָאמ ןייק ךָאנ .טכַאנַײב
 ,טנַאה רעד ַײב טּפַאכעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןאבא-רב וליֿפַא ,לַײאעג ַאזַא ןיא לייטרוא

 -רַאֿפ ךַײלג טשינ סוטַאליּפ טָאה ,םיור ןגעקטנַא טקערטשעגסיוא דרעװש רעד טימ

 ,געט רָאּפ ַא רעקרעק ןיא םיא ןטלַאהעג רָאנ ,טּפשמ

 ןריצָאװָארּפ ןלעװ טעװ סוטַאליּפ זַא ,ףיורעד טכירעג טשינ ךיז טָאה רענייק
 ױזַא ןיוש זיא גנומיטש יד ןעוו ,ֿבוט-םוי ֿברע ןסָאמ עשידִיי יד ןוֿפ ךורבסיוא ןַא

 םַיײב ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,הטיחש רעסיורג רעד בילוצ ןגיוצעגנָא ןעוועג ךיוא
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 סוטַאליּפ זַא ,טגַײצעגרעביא ןעוועג ןענַײז עלַא רימ .טַײל סאבא-רב ןוֿפ טסערַא
 ,ֿבוט-םוי ךָאנ ףיוא תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד רעביא טּפשמ םעד ןגײלּפָא טעוו

 ןענַײז ,רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ זיוה םוצ ןעגנַאגעגסױרַא ירֿפ ןענַײז עכלעוו ,טַײל יד

 ןענַײז עכלעוו ,רעגנעהנָא ענַײז רעדָא ,אתורֿפח סאבא-רב ןוֿפ טַײל ןעוועג עלַא

 סעושי ןוֿפ טסואוועג טשינ טָאה רענייק .גנואַײרֿפַאב ןַײז ןרעדָאֿפ ןעגנַאגעגסױרַא

 רעד ןוֿפ ,טָאטש לייט ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ טַײל יד טשינ רעכיז ,גנומענטסעֿפ

 ,םימכח יד ךיוא .טעטכַאעג ןוא טבכילַאב ןעוועג זיא רע רעכלעוו ַײב ,טײקמערָא

 ןבָאה ,ןגס ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ גנואַײרֿפַאב סעושי ןרעדָאֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז עכלעוו

 .ֿבוט-םוי ךָאנ ןעמוקרָאֿפ טשרע טעװ ןסוטַאליּפ רַאֿפ טּפשמ רעד זַא ,טנכערעג

 ,טניימעג .יבר ןַײמ יו ,יאּכז ןב ןנחוי יבר רעקירֿפיײא רעד וליֿפַא טָאה םורַא ױזַא

 ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא ןענַײז ייז ןעוו .ןעװעטַארוצּפָא םיא טַײצ ןַײז ךָאנ טעוװ סע זַא

 ןָאק ןעמ ןעמעוו ,ןטכַארטַאב וצ הֿבישי ַא ןטלַאהּפָא טלָאװעג ייז ןבָאה ,הכשל סנגס

 יבר ןַײמ .גנואַײרֿפַאב סעושי ןטעב ןוא תועט םעד ןרעלקוצֿפױא תוכלמ םוצ ןקיש

 ַא ןוא .יתמר ףסוי ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןֿפרָאװעג הֿבישי רעד וצ געוו ןֿפױא ןיוש טָאה

 וצ ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא יתמר ףסוי ןלַײא וצ געוו ןֿפױא ןעוועג ןיוש זיא חילש

 .ןסוטַאליּפ וצ ןקיש לָאז ןעמ סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןגעוו םיא טימ ךיז ןטַארַאב

 ןוֿפ ןעמוקעגסיורַא ןענַײז ייז ןעוו ,ןרָאװעג םימכח יד ןענַײז טשַארעביא יו רעבָא

 ןוז יד ךָאנ םיוק ,ירֿפ רעייז טָאה סוטַאליּפ זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןוא הכשל סנגס

 -- ,טּפשמ םוצ טצעזעגקעוַא ךיז ,העש-ןגרָאמירֿפ רעטשרע רעד ןיא ,סױרַא זיא

 גנַאלרַאֿפ ןֿפױא ,ןאבא-רב טזָאלעגַײרֿפ ןוא ןעושי טּפשמענּפָא ןיוש טָאה רע ןוא

 רעד רַאֿפ טלעטשעגסיוא ךיז סנטַײצַאב ױזַא ןבָאה עכלעוו ,טַײל סאבא-רב ןוֿפ

 ןרעדָאֿפ וצ רערעטנומֿפױא יד ןשיווצ זַא ,טרעהרעד ןבָאה םימכח יד יוװ .אתיזג

 ןוא ןנח ןוז סלודגדןהּכ םעד ןעוועג ךיוא זיא גנואַײרֿפַאב סאבא-רב ןסוטַאליּפ ןוֿפ

 רעמינּפ ערעייז ,קערש רַאֿפ ןבילבעג ןייטש ץרַאה רעייז זיא ױזַא ,םיתרשמ ענַײז

 ןבָאה ייז ןוא ,דרע רעד וצ ןעקנוזעג ןענַײז ןגיוא ערעייז ןוא ,ןרָאװעג ךיילב ןענַײז

 :ןֿפורעגנָא ךיז טָאה יאּכז ןב ןנחוי ןוא .ןגָאלשעגרעדינ רעייז טליֿפעג ךיז

 ןבָאה טנעה ערעזדנוא זַא ,טלעוו רעד ןוֿפ רַאה ,ריד רַאֿפ עודיו יולג זיא סע --

 .ןוֿפרעד ןייר ןענַײז רעדניק ערעזדנוא ןוא רימ .טולב סָאד ןסָאגרַאֿפ טשינ

 : ןֿפורעגנָא ךיז טָאה ןומידקנ יבר ןַײמ

 ןַײז ללּפתמ ןוא ןייג לעװ ךיא .ןעװעטַאר ןעושי ןָאק םימשה ןמ סנ ַא רָאנ --

 ןוא םוק ןוא .זיא ךַאז יד יוװ ,עז ןוא ייג ,דימלּת ןַײמ ,וד ןוא .המשנ ןַײז רַאֿפ

 ,רימ טכירַאב

 -ַארוקָארּפ סָאד ואוו ,ץַאלַאּפ-םערוט סעסודרוה וצ תיבה-רה ןוֿפ געוו רעד

 גרַאב ןגעלעג זיא רע .גנַאג העש לטרעֿפ ַא ןעוועג זיא ,ןענוֿפעג ךיז טָאה םוירָאט

 ,ּפָארַא לָאט םוצ ,רעיומ רעטשרע רעד ןוֿפ קע עמַאס םעד ןוֿפ ,תיבה-רה ןוֿפ ּפָארַא

 -עג רעד טימ ןגױלֿפעג ןיב ךיא וליֿפַא ןעוו .םחליתיב ןייק געוו םוצ טריֿפ סָאװ

 טרעיודעג געוו רעד זַא ,טכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה ,רעלדָא ןַא ןוֿפ טייקדניווש

 ןענַײז עכלעוו ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ ,טַײל ענלצנייא ןֿפָארטעגנָא בָאה ךיא .ןהעש

 םַײב ןציז סָאװ ,טַײל ,טָאטש לייט ןקירעדינ םעד ןוֿפ םעסָא ןָא ןֿפױלוצנָא ןעמוקעג

 "עג ןענַײז ייז .ןורדק-לחנ ןוֿפ רעױט-רעסַאװ ןוֿפ ןוא רעיוט-טסימ ןוֿפ גנַאגנַײרַא

 "עג ןבָאה רעבַײװ יד .ץַאלַאּפ םוצ ּפָארַא ןריֿפ סָאװ ,ךעלגעטש יד רעביא ןֿפָאל
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 ןגיוא יד ןיא ןוא ,ןַײרַא ןרעיילש-רָאה ענעסירעצ ,עטצומשרַאֿפ ערעייז ןיא טעּפילכ

 טציא טשרע ןענַײז טַײל יד .סעּכ ןוֿפ ךעלרעַײֿפ ןטכיולעג ןבָאה רענעמ יד ןוֿפ

 יז ןוא ,טכַאנ יד ןיבר ןטבילַאב רעייז טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןרָאװעג רָאװעג

 ,קעּפ ערעייז ןֿפרָאװעגקעװַא ןבָאה רעגערט יד --- ,טעברַא רעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה

 -נָא ןעמוקעג ןענַײז ייז ןוא -- ,תומהב ערעייז -- רעביײרט-למעק ןוא -לזייא יד

 ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןוֿפ ,רעדיילק-קעז ענעסירעצ ערעייז ןיא טדיילקַאב ,ןֿפױלוצ

 ןשיווצ ,טײקמערָא יד ןעמוקעגנָא זיא סָאד .בַײל טעקַאנ רעקיטש ןסירעגסיורַא

 ,עדנילב טריֿפעג ןבָאה יז ןוֿפ ליֿפ .ןעוועג טנַאקַאב ױזַא זיא יבר רעד רעכלעוו

 ןבָאה עכלעוו ,עמָאל ;טַײל עקידנלַײא יד ןוֿפ גנַאג םעד טרעטשעג ןבָאה עכלעוו

 םוצ טלַיײאעג טָאה ץלַא םערָאװ ,רעטײלגַאב ערעייז ןוֿפ דלודעג יד טּפעשעגסיױא

 רעד רַאֿפ ןיוש זיא ,ןעמוקעגנָא ןיהחַא ןענַײז רימ ןעוו .רָאטַארוקָארּפ ןוֿפ ץַאלַאּפ

 ןוֿפ טַײל רקיע רעד ,םלוע רעסיורג ַא ןענַאטשעג עמרָאֿפטַאלּפ רעטרעטסַאלֿפעגסױא

 ,ןנח-ןב ןנח ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ ןגיטש יד ףיוא ,ןאבא-רב

 .סעּפע ףיוא טרַאוװעגסיױא טרָאד ןבָאה עכלעוו ,םיחילש סלודג-ןהּכ ןוֿפ ץיּפש ןיא

 -רַאֿפ ןעוועג זיא ,ןַײרַא ףיוה ןטסקיניײװעניא ןיא טריֿפעג טָאה סָאװ ,רעיוט רעד

 עג רָאנ זיא זדנוא רֶאֿפ .רענייק ןעוועג טשינ זיא עמרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא .טכַאמ

 -כעמ ַא יו ,טָאה סָאװ ,טנַאװ-םערוט ענרענייטש ,עכיוה ,עקיטכעמ יד ןענַאטש

 ,קינייוועניא ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא טלעטשרַאֿפ ןוא טמַאצעגּפָא ,םערָא רעקיט

 יד וליֿפַא .גנוטרַאװרעד סיורג ןיא ןייטש ןֿפָארטעגנָא רימ ןבָאה םלוע םעד

 -עג ןוא טרַאװעגסיױא ןבָאה לודג-ןהּכ ןוֿפ םיחילש יד וליֿפַא ,אבא-רב ןוֿפ טַײל

 -םעטָא ןַא .רעיוט םענעזנַארב ןרעווש ןֿפױא טיײקירעגַײנ רעכעלטסגנַא טימ טקוק

 טרַאוװעגסיױא ןבָאה עלַא .םלוע ןרעכיא ןעגנָאהעג זיא טייקליטש עקידנטלַאהנַײא

 םוצ ןעושי טקישעג טָאה סוטַאליּפ זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ןענַײז רימ .סעּפע ףיוא

 וצ ךיז ידּכ ,"םידוהי יד ןוֿפ ךלמ, טֿפירשֿפױא ןַא טימ ַאּפיטנַא סודרוה ךרַארטעט

 ןענוֿפעג טשינ טָאה ךרַארטעט רעד זַא ;ךרַארטעט םעד טימ ןוא ןדִיי יד טימ ןצייר
 "װּפ ַא ןיא טליהעגנַײא ,ןסוטַאליּפ וצ טקישעגקירוצ םיא ןוא םיא ןיא דלוש ןייק

 -יירֿפ אבא-רב ןיוש טָאה רע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג ךיוא ןענַײז רימ .לטנַאמ םענרוּפ

 ןיוש ןָאק ןיבר םעד .טּפשמרַאֿפ ןעושי טָאה רע זַא ,טסייה סָאד ןוא --- ,טָאזלעג

 רעטצעל ןַײז וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .םימשח ןמ סנ ַא ןדַײס ,ןֿפלעה טשינ רענייק

 םעד טימ ןרעוו טנֿפעעג רָאנ ןָאק ןוא ןַײרַא למיה ןיא טריֿפ ריט עטצעל יד ןוא ,ריט
 ,טַײל סאבא-רב וליֿפַא ,סנ ןֿפױא טרַאװעגסיױוא ןבָאה עלַא ןוא .סנ ַא ןוֿפ לסילש
 טרַאװעגסיוא ,ןסַאמ יד טימ םענייא ןיא ,ןבָאה עכלעוו ,לודג-ןהּכ ןוֿפ טַײל יד וליֿפַא

 רעזדלעה ערעייז ןטלַאהעג ןבָאה ייז .טּפשמ ןוֿפ גנַאגסיוא ןֿפיױא אתיזג רעד ףיֹוא

 ןבָאה ייז שטָאכ .טנַאװ-רעיומ רעכיוה רעד וצ ,רעיוט ןכיוה םוצ טקערטשעגסיוא
 ןביולג רעד רעבָא זיא ,ךיז טוט ןענירד סָאװ ,ןעז ןוא ןקוקרעבירַא טנָאקעג טשיג
 ןיא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,טַײל יד ךיז טָאה סע זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג ןיבר ןיא
 טרעוו למיה רעד זַא ,למיה ןיא סנכייצ ןעעז ייז זַא ,ןזיוועגסיוא ,ץַאלַאּפ ןוֿפ ןסיורד
 -םערוט יד ןסָאגַאב ןוא טנַײשעג טיירב טציא טָאה ןוז יד שטָאכ ,טרעטצניֿפרַאֿפ
 עקישַאר ,עקידנלַײא ןוֿפ גנוגעווַאב ַא טרעהעג ןבָאה יז .ןלַארטש עטיירב טימ טנַאװ
 ַא ,ןטלַאּפש ךיז למיה רעד טעװ דלַאב טָא --- ,טקוקעג ןוא ,ןֿפור תולוק ,תולייח
 -נייא דרע רעד ןיא ץַאלַאּפ ןקיטכעמ ןצנַאג םעד טעװ ,ןרעדינּפָארַא טעװ םַאלֿפ
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 רעד טעװ רעַײֿפ םעד ןוֿפ ןוא --- ,רעַײֿפ ןיא ןרעצרַאֿפ ,וּתעשב חרוק יוװ ,ןעקניז

 ,למיה ןוֿפ סנקלָאװ יד ףיוא ןעמיווש טעװ רע ןוא ןביױהֿפיוא ךיז תרצנ ןוֿפ יבר

 ַא ךיז טניֿפעג ,ןרעיומ ערעווש יד רעטניה ,ןענירד זַא ,ןסעגרַאֿפ ןבָאה ייז

 יבר רעד .םדו-רשב רעדעי יוװ ,םירוסי טָאה ןוא טדַײל סָאװ ,םדו-רשב ַא ,שטנעמ

 עכלעוו ,טַײל יד וליֿפַא .טלעוו רעד ןוֿפ טשינרָאג ,טסַײג ַא יוװ ייז רַאֿפ ןעוועג זיא

 -ַאב וצ ,ןגיוא ערעייז ןיא ןרעַײֿפ-סעּכ טימ ,ןטסױֿפ עטלַײבעג טימ ןעמוקעג ןענַײז

 זַא ,ןזיוועגסיוא ייז ךיז טָאה סע .סעּכ רעייז ןיא ןסעגרַאֿפ ןבָאה ,ןיבר רעייז ןעַײרֿפ

 ,גנואווירּפ רעד ףיוא ןרעוו טלעטשעג ףרַאדַאב יבר רעד זַא ,ןַײז ױזַא ףרַאדַאב סע

 -עג ןבָאה סָאװ ,יד יב וליֿפַא ןוא .ןזַײװַאב סנ רעד עקַאט ךיז טעוו דלַאב טָא ןוא ---

 ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ןרערט יד ןענַײז ,לזמ סניבר ןֿפױא געװ ןֿפױא טעּפילכ

 ערעייז ןיא ןבילבעג ןקעטש ןענַײז ערעייז ןצכערק יד ןוא רעמינּפ ערעייז ףיוא

 סָאװ סעּפע זַא ,ןביולג רעייז ןֹוא סנ ןֿפױא גנוטרַאװסיױא רעד תמחמ ,רעזדלעה

 ןוֿפ םיחילש יד ןעוו זַא ,גנוטרַאוװרעד יד ןרָאװעג זיא טנַאּפשעג ױזַא .ןעשעג זומ

 סע רע לָאז ,חישמ רעד זיא רע ןעוו ---; : ןֿפורעגסיױא לָאמַא ךָאנ ןבָאה לודג-ןהּכ

 ,יד ַײס ,דנַײֿפ ענַײז ןוא דנַײרֿפ ענַײז ,עסַאמ עצנַאג יד ןיוש טָאה -- "1 ןזַײװַאב

 -טימ ,םיא ןיא טביולגעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ַײס ,םיא ןיא טביולגעג ןבָאה סָאװ

  ןֿפורעג

 ! ןזַײװַאב סע רע לָאז ,חישמ רעד רע זיא ,ָאי ---

 ! סנ ַא ןליוו רימ ---

 ! סנ רעד ןַײז לָאז סוטַאליּפ --

 !ןרעטשעצ לעב םעד רע לָאז ,איֿבנה והילא יוו ---

 ! ןייג ןוויוא-ךלַאק ןיא רע לָאז ,לאינד יו --

 .ןבילבעג ןייטש ןענַײז רעצרעה עלַא .ןרָאװעג ליטש ץלַא זיא גנילצולּפ רָאנ

 -ַאּפ ךיז ןבָאה ,עמרָאֿפטַאלּפ רעד רַאֿפ ,ץַאלַאּפ סעסודרוה ןיא ןרעיוט ערעווש יד

 -יימש קדנריֿפמואירט ַא ,ןײלַא סוטַאליּפ ןעגנַאגעג זיא בױהנָא ןיא .טנֿפעעג ךעלעמ

 קילב ןכעלטכַארַאֿפ ַא טימ טָאה רע .םינּפ קישיײלֿפ ןַײז ףיוא ןטכיולעג טָאה עלעכ

 ןענַײז םיא ךָאנ .גנוטרַאװרעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קלָאֿפ סָאד ןעמונעגמורַא

 ייווצ ןוא .ןדרעווש ןוא סרעצנַאּפ עקיצנַאלג ערעייז ןיא ןטַאדלָאס יד ןעגנַאגעגכָאנ

 ייז ,תרצנ ןוֿפ ןיֿבר םעד ,טריֿפעג םיא ןבָאה ןטעמלעה ןיא סרעטַײר עשינַאמרעג

 ...ןעזרעד ןבָאה רימ ןוא ,טנַאװ רעד ַײב טלעטשעגקעוװַא םיא ןבָאה

 יד ןוֿפ ךלמ םעד רַאֿפ טניורקעג טָאה ריא סָאװ ,םעד ,ןעזרעד םיא ןבָאה רימ

 -רעטניה ןַײז ןיא .זדנוא רַאֿפ טלעטשעג םיא טָאה ריא ,ןעזרעד םיא ןבָאה רימ .ןדִיי

 -לדגמ סעסודרוה ןוֿפ טנַאװ עגיקעריֿפ ,עקיטכעמ ,ערעווש יד ןעוועג זיא טנורג

 רעטניה ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה טנַאװ-רענייטש עקיטכעמ ,עכיוה ,עמוטש ַא .סָאלש

 יד יוװ ,ןעזעג ןבָאה רימ !עירָאלג רעצנַאג ןַײז ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןוא -- ,םיא

 ןיא ןוא םינּפ ןרעביא ץנַארק-רענרעד ןוֿפ רעטנורַא םיא ןעניר טולב ךעלמערטש

 טעקַאנ ןַײז ףיוא זַײװנּפָארט ייז ןֿפירט טרָאד ןוֿפ ןוא ,ןַײרַא לדרעב ןקידנור ןַײז

 ןעוועג דיילק ןַײז זיא קידנעטש סָאװ ,רע ,רע .ןעזעג םיא ןבָאה רימ .ּפָארַא בַײל

 טציא זיא רע --- ,ּפָאק ןַײז ףיוא טלעֿפעג טשינ לייא ןייק טָאה לָאמ ןייק ןוא סַײװ

 טימ יו רעמ טשינ טקעדַאב ןוא טריצַאב ,זדנוא רַאֿפ ,רעטעקַאנ ַא ,ןענַאטשעג

 ןוֿפ ןיורק ַא טימ טצנַארקַאב ,טולב ךעלעניר טימ ,ץימש ערעַײא ןוֿפ ןרוּפש יד
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 ייתש רעד .לסקַא ןַײז ףיוא ןֿפרָאװעג ךוט קיטש-רוּפרוּפ ,רעטיור ַא טימ ,רענרעד

 -ניה טצנַאלֿפעגֿפױא ךיז טָאה ,"םידוהיה ךלמ ,עושי, טֿפירשֿפױא רעד טימ ,ֿברעו

 ןוא .ןעזרעד םיא ןבָאה רימ .טוטַאליּפ טלעטשעג ךיז טָאה םיא ןבעל ןוא .םיא רעט

 ןשיניצ ַא טימ עסַאמ רעקידנגַײװש ,רעטרענײטשרַאֿפ רעד ףיוא טקוקעג טָאה רע

 טכַאלעג טָאה זדלַאה רעצרוק ,רעקיד ןַײז .םינּפ קיד ,קישײלֿפ ןַײז ףיוא לכיימש

 ןטסקיניײװעניא ןוֿפ טלסיירטעג ךיז טָאה רעּפרעק רענעזָאלבעגנָא רעצנַאג ןַײז ןוא

 ;טגערֿפעג זדנוא טנַאה ןַײז ןוֿפ טסעשז ַא טימ טָאה רע ןעוו ,רעטכעלעג -

 גינעק , רעד טֿפור ריא סָאװ ,םעד טימ ןָאט ךיא לָאז ,ןעד ריא טליוװ סָאװ ---

 ?"ןדִיי יד ןוֿפ

 רעד, טֿפור רע סָאװ ,םעד טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןעזעג עלַא ןיוש ןבָאה רימ

 ןֿפיט םעד ,עינָאריא ערעטיב יד טליֿפרעד רימ ןבָאה עלַא ןוא ."ןדִיי יד ןוֿפ גינעק

 -רעד רימ ןבָאה עלַא .עגַארֿפ רעד טימ ןבעג טלָאװעג זדנוא טָאה רע סָאװ ,ךָאטש

 עלַא .ןָאטנָא זדנוא ליוו רע סָאװ ,דנַאש יד ,גנורעדינרעד יד ,גנוקידיײלַאב יד טליֿפ

 -עג ענַײז יוװ ,ןעזעג טָאה ןעמ .תרצנ ןוֿפ ןַאמ םוצ טדנעוועג ןעוועג ןענַײז ןגיוא

 -עג טֿפול םיוק טָאה רע ,ןקינַײּפ טזומעג םיא ןבָאה ייז .םיא ןיא ןעמורב םערעד

 -זָאנ ענַײז ,טגעװַאב ליטש ךיז ןבָאה ןוא ןעוועג ךיילב ןענַײז ןּפיל ענַײז ,טּפעש

 ,זדנוא ףיוא טקוקעג טָאה רע .טֿפול יד רעווש קידנעיצ ,טרעטיצעג ןבָאה רעכעל

 -עֿפָאה רעטסכעה רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפרָאװעג ןענַײז רימ .םיא ףיוא --- רימ ןוא

 ױזַא רימ ןבָאה םיא ףיוא ,םיא ףיוא .ןַײרַא טנורגּפָא ןטסקירעדינ םעד ןיא גנונ

 טָא ,דייל סָאמ ןַײז לוֿפ טרעוו טָא-טָא ,טניימעג ןבָאה רימ .גנונעֿפָאה טגיילעג ליֿפ

 ןוֿפ םיאנוׂש עלַא ןוא -- ,ּפָאק ןַײז ףיוא רע טביוה טָא-טָא ,העושי יד ןָא טמוק

 רעסיורג רעד ןוֿפ ןצעזסױרַא טעוװ רעַײֿפ א : טרָא ןֿפױא טעטכינרַאֿפ ןרעוו לארׂשי

 ,איֿבנה-והילא ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא יו ,למיה ןוֿפ ןעמוקּפָארַא טעװ רענַײֿפ ַא ,רעיומ

 טליֿפעגסיױא טָאה שטנואוו רעקיצנייא-ןייא .ןערוו סיורג טעװ ןעמָאנ סטָאג ןוא

 -רַאֿפ לָאז ןעמָאנ סטָאג רָאנ ,ןעשעג לָאז סע סָאװ ,ןעשעג לָאז : רעצרעה סנעמעלַא

 ; םענייא ןיא םיא טימ טרַאװעג ןטסגנַא עסיורג ןיא ןבָאה עלַא רימ .ןרעוו טקיליײה

 לַײװ ַא ןעגנַאגעגכרודַא זיא סע רָאנ !זומ סע ,ןרעו טקילײהרַאֿפ זומ ןעמָאנ סטָאג

 ,רעטקינַײּפעג ַא ןענַאטשעג זיא זדנוא רַאֿפ .ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה סנ ןייק ןוא ---

 .סוטָאליּפ ,רעקנעה ןַײז --- םיא ןבעל ןוא ,דִיי רענעגָאלשעג

 -עג זיא רימ ןבעל .רעזדלעה ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ןייוועג טקיטשעג ַא

 ,טרעמָאיעג טָאה רע ןוא ליומ ןַײז ןיא רעגניֿפ יד ןסיבעג טָאה ןוא ןַאמ ַא ןענַאטש

 ,טײהנגעלרַאֿפ רעזדנוא ןעזעג טָאה סוטַאליּפ ןוא .טנייוװעג ןבָאה ערעדנַא ךיוא

 -ּפָא רעזדנוא ,טייקכאװש רעזדנוא ןעזעג טָאה רע ,דנַאש רעזדנוא ןעזעג טָאה רע

 ףיז לָאמַא ךָאנ רע טָאה ,זדנוא טימ ךיז ןצייר וצ רָאנ יוװ ןוא ,גנונעֿפָאה עטרַאנעג

 .:םלוע םוצ טדנעוװעג

 םיא טֿפור ריא סָאװ ,ןַאמ םעד טימ ןָאט ךיא לָאז ןעד ריא טליװ סָאװ ---
 ?"ןדִיי יד ןוֿפ גינעק רעד,

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןנח ,ןוז סלודגיןהּכ םעד טָאה -- !םיא גיצַײרק --

 .ןֿפורעגסיױא ,עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ ּפערט יד ףיוא ,רעכיילב ַא

 :ןעירשעגכָאנ םיא ךָאג ןבָאה לודג-ןהּכ ןוֿפ םיחילש יד ןוא

 ! םיא גיציירק ---
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 -ץֿפָאה רעייז ןיא טרַאנעגּפָא טליֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,קלָאֿפ ןוֿפ ליֿפ ןוא

 :"םיּתשלּפ םע ישֿפנ תומּת, יו ,ןעירשעגטימ ןבָאה ,גנונ

 ּ! םיא גיצַײרק ---

 וצ ךיוה ןביוהעגנָא ןבָאה רעבַײװ .יירשעג ַא טרעהעג ךיז טָאה דלַאב רעבָא

 | : טנעה יד טקערטשעגסיוא ןבָאה רענעמ ,ןּפילכ

 ! רע זיא רעדורב רעזדנוא ---

 יד ןבָאה -- !ןוז סטָאג זיא רע ,טגָאזעג טָאה רע !רע זיא רערַאנּפָא ןַא --

 : .ןעירשעג לודג-ןהּכ ןוֿפ טכענק

 ,םכיהלא 'הל םֹּתַא םינב .ןוז סטָאג ןֿפורוצנָא ךיז טכער ַא טָאה דיי רעדעי --

 ערעדנַא ןבָאה --- !למיה ןיא רעטָאֿפ רעזדנוא וצ ןטעב רימ .הרוּת רעד ןיא טייטש

 ,טרעֿפטנעעגּפָא

 -- ,געט ַײרד ןיא שדקמ-תיב םעד ןריֿפעצ טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע --

 ,רעביור ןוֿפ טסענ ַא זיא סע לַײװ --- .ןעירשעג לודג-ןהּכ ןוֿפ טכענק יד ןבָאה

 ,ילע-ינב יד וצ ןכילגעג ןענַײז סָאװ ,ןנח-ינב יד ,ןענירעד ןשרעה ןנח-ינב יד --

 ,טרעֿפטנעעגּפָא קלָאֿפ ןוֿפ ןעמ טָאה ---

 ןבָאה --- ! םודא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא ןנח-ינב יד ןבָאה סָאד --

 ,לודג-ןהּכ ןוֿפ טכענק יד וצ ןֿפורעגוצ ערעדנַא

 רעזדנוא ןיא דײרֿפ ןעגנערב זדנוא טעוװ רעוו ? ןטסיירט זדנוא טעװ רעוו --

 ,טנעה יד ןכָארבעג ךיז ןוא טגָאלקעג ױרֿפ ַא טָאה --- ? ןַײרַא טײקמערָא

 -כרודַא םירוסי עלַא יד רע ףרַאדַאב רשֿפא .ןלַאֿפרַאֿפ ץלַא טשינ ךָאנ זיא סע --

 ,טגָאזעג רעטנרעלעג ַא טָאה --- ? ןָא טמוק העושי יד רעדייא ,ןייג

 טָאה םיא רעטניה .טנַאװ רעד ןבעל ןענַאטשעג זיא רעטקינַײּפעג רעד ןוא

 -סיוא טָאה רע .טֿפירשֿפױא רעד טימ ֿברעוייתש רעכיוה רעד ןבױהעגֿפױא ךיז

 יד ךרוד ֿברעו-יתש םעד טימ ןעוועג טרינשעגנעמַאזוצ טלָאװ רע יו ,טקוקעג

 בַײל ןוא ןדנואוו ענַײז ןוֿפ ,ּפָאק ןַײז ןוֿפ ןסָאגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טולב ךעלמערטש

 -שטנעמ ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .ץלָאה ןיא ןרָאװעג טנקירטרַאֿפ ןוא טּפַאזעגנַײא ןוא

 ,עקידתונמחר טימ טקוקעג טָאה רע .ןגיוא עקידנטעב-הליחמ טימ .,ךַאװש-ךעל

 םיא ןשיווצ טבעוועג ךיז ןבָאה סע ,ןַײרַא םינּפ ןיא טַײל יד ןקילב עשירעכערבצרַאה

 -רעביא-טשינ ,ענעעזעגמוא יװ ,ןלַארטשןוז יו ,סַאג רעד ףיוא קלָאֿפ םעד ןוא

 ןשטנעמ יד ,ןסעגרַאֿפ ןיוש ןבָאה ייז .ןדנַאב ןוא ןרינש עקידנטֿפעהַאב ,ענעסירעג

 -עג ַא ךיז רַאֿפ ןעזעג רָאנ ןבָאה ייז .םיא ןוֿפ טרַאװרעד ןבָאה ייז סָאװ ,קלָאֿפ ןוֿפ

 ןיא עשר ַא וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא דניז ןָא זיא סָאװ ,ןרעייז רעדורב ןטקינַײּפ

 רעצרעה ערעייז ןיא תונמחר סָאד .םיא ןקינַײּפ וצ ןוא ןגָאלש וצ ןַײרַא טנעה יד

 ןוֿפ ןטסױֿפ ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה טנעה ערעייז .רעשל ןיא דע טקעוורעד ךיז טָאה

 : סעמיטש טרעהרעד ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד ןוא ,סעּכ ןקיטכַאמנָא

 עשר םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא טרעֿפטנעעגרעביא םיא ןנח-ינב יד ןבָאה סָאד --

 ! סוטַאליּפ

 -נוא ןוֿפ רעלייה רעד ,טיונ רעזדנוא ןיא ןעוועג רע זיא רעדורב רעזדנוא --

 ,טצכערקעג יױרֿפ ַא טָאה --- ! ןטייהקנַארק ערעזד
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 טקונ ךיז ייז ןֿבָאה ,שדקמ-תיב ןיא טרעטשעג לדנַאה רעייז טָאה רע לַײוו ---

 "נָא ןוא קלָאֿפ םוצ ןֿפורעג ןַאמ רעטלַא ןַא טָאה -- !ןנח-ינב יד ,םיא ןיא ןעוועג

 ,.. טעז ,טעז --- םיחילש יד ףיוא ןוא ןעננח ףיוא ןזיוועג

 -רעביא םיא רימ ןבָאה רַאֿפרעד .ןעמָאנ טטָאג ןעוועג ףדגמו-ףרחמ טָאה רע --

 -טנערַאֿפ ךיז טוואורּפעג לודג-ןהּכ ןוֿפ םיחילש יד ןבָאה -- ,תוכלמ םוצ ןבעגעג

 .ןעוועג טּפשמ ַא זיא סע -- .ןרעֿפ

 טשינ ןבָאה םישורּפ יד ןוֿפ םינבר יד !טּפשמ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע --

 יז ןבָאה םישורּפ יד ןוֿפ םענייק .טריטסעטָארּפ טנַײה ןבָאה ייז .ןוֿפרעד טסואוועג

 םענייק --- ,ןֿפורעגסיױא םכח:דימלּת רעטייווצ ַא טָאה -- ,טּפשמ םוצ ןֿפורעג טשינ

 ּ! םישורּפ יד ןוֿפ טשינ

 "גוי רעקידרעַײֿפ ַא טָאה --- !טּפשמ ַא טכַאמעג ךיז ייז ןבָאה ןיילַא ,ןילַא ---

 יד ףיוא ןזיװעגנָא ןוא ןעירשעג ,תואּפ עקידנעילֿפ ,עקידנרעטיצ טימ ,ןַאמועג

 ,םיחילש

 טלָאװעג םיא ןבָאה ייז .ןעננח וצ ןקירד ךיז רעגנע ןביױהעגנָא טָאה קלָאֿפ סָאד

 טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא .םיא וצ ןביוהעג ןיוש ךיז ןבָאה טנעה .ןטימ ןיא ןעמעננַײרַא

 ,םיא ןגעק רעַײֿפ טימ

 ,השירדו-הריקח ַא ןעוועג רָאנ זיא סע !טּפשמ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ,ןייג ---

 רע --- ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז טװאורּפעג רעדיוו לודג'ןהּכ ןוֿפ םיחילש יד ןבָאה --

 ! ןֿפלעה ןילַא ךיז רע לָאז ,חישמ זיא רע ןעוו !ןחישמ רַאֿפ טרעלקרעד ךיז טָאה

 ןוא ,לארׂשי ןיא יבר ַא זיא רע .חישמ רַאֿפ טרעלקרעד טשינ ךיז טָאה רע --

 ,ליוו רע יו ץעזעג סָאד ןשטַיײיטסיױא געמ רע

 ךלמ רעד ןרעוו ליוו רע זַא ,תוכלמ ןרַאֿפ טרסמרַאֿפ םיא ןבָאה ילעדינב יד ---

 ,ןדַיי יד ןוֿפ

 ,ייז ןענַײז םירסומ .רעגניצ עזייב ערעייז ןוֿפ ןטילעג גונעג ןיוש ןבָאה רימ ---

 םוצ ןעמוקעגסיורַא ןיילַא ןענַײז ייז .טולב ןַײז ףיוא ןעייטש ייז יו טעז ,טַאנ ---

 םד לע דומעּת לא, :טגָאזעג טָאה הרוּת רעזדנוא ןוא .םיא ףיוא ןגָאז תודע תוכלמ

 תואּפ-ןוא-דרָאב עצרַאװש ,עקידרעטיצ יד טימ רעטנרעלעג רעד טָאה -- *!ךער

 -לודג-ןהֹּכ םעד ףיוא רעגניֿפ עקיציּפש ענַײז טימ ןזיוװַאב ןוא דנַאנַאכָאנ ןֿפורעג

 ,אתיזג רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןנח גנוי

 ןוא ,ןכָארבעגסיױא טָאה למרומעג ַא ןוא ,ןביוהעג ןטסױֿפ ךיז ןבָאה דלַאב ןוא

 "ניא םַאר ַא ןיא יו זיא סָאװ ,ןַאמנעגנוי םעד ףיוא טקוקעג ןבָאװ ןקילב עזייב

 ןעירשעג ןבָאה תולוק ןוא ,ןדַיי עטגערעגֿפױא ןוֿפ דָאר ַא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג

 : םיא וצ

 ערעייז רעביא זדנוא זיא ייוו ,סותיב ןוֿפ זיוה םעד רעביא זדנוא זיא ייוו --

 | ! סנקעטש
 רעייז רַאֿפ זדנוא זיא ייוו !ןנח-ינב יד ןוֿפ זיוה םעד רעביא זדנוא זיא ייוו --

 ערעייז ,רעריסַאק -- ןיז ערעייז ,םילודג-םינחּכ ןענַײז ייז ! ךיז ןשיוװצ ךיז-ןעדוס

 ! סנקעטש טימ קלָאֿפ סָאד ןגָאלש טכענק ערעייז ןוא ,םיגיהנמ סמעדייא

 ןסָאלשעגַײא רעגנע לָאמַא סָאװ ןענוֿפעג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ךיילב זיא ןנח

 טקערטשעגסיוא ןיוש ךיז ןבָאה טנעה : ןטסױֿפ עטקערטשעגסיוא ןוֿפ םַאר רעד ןיא

 יװ ,ףליה וצ ןעמוקעג דלַאב םיא זיא סוטַאליּפ דנַײרֿפ ןַײז רעבָא ,ןּפַאכוצנָא םיא
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 עצרוק ערעייז טימ ןסירעגנַײרַא ךיז ןטַאדלָאס יד ןֿבָאה ,סעיטסעב עדליוו יד
 סָאד .עמרָאֿפטַאלּפ רעד רַאֿפ ץַאלּפ םעד טמַארעגּפָא ,קלָאֿפ סָאד ןבירטעצ ,ןדרעוװש

 ,גָאלק ַא ןוא רעמָאי ַא טימ ןֿפָאלעצ ךיז זיא קלָאֿפ

 .ןַײרַא ףיוה ןטסקיניײװעניא םעד ןיא טּפעלשעגנַײרַא קירוצ ייז ןבָאה ןעושי
 .ןצישַאב וצ ןטייווצ םעד ,ןקינַײּפ םוצ םענייא .םיא ךָאנ --ןעננח

20 
 .ריט רעד רעטניה ןענַאטשעג זיא חסּפ-ןברק רעד .ןעגנַאגעצ ךיז ןענַײז טַיײל יד

 ,רעמילשורי יד סרעדנוזַאב ,םלוע ןוֿפ יד ןוא .העש-גָאטימ יד ןעמוקעג זיא דלַאב

 -רָאֿפ טלַײאעג ךיז ןבָאה ,חסּפ-ןברק םעד ןטכענ טכַארבעג טשינ ןבָאה עכלעוו

 טעװו תבש םעד בילוצ זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ םערָאװ ,חסּפןברק םעד ןטיירבוצ

 ,העש-גָאטימ יד ןגַײטשרעביא טעוװ ןוז יד יו םעדכָאנ ,ירֿפ ןטכעש ןבױהנָא ןעמ

 עלַא יו םעדכָאנ .קידייל ןעוועג טציא זיא םוירָאטַארוקָארּפ םעד רַאֿפ ץַאלּפ רעד

 טַײל יד ןענַײז ,ןדנואוושרַאֿפ ןענַײז סנ ַא ןוֿפ ךיז ןקעלּפטנַא םעד ףיוא ןעגנונעֿפָאה

 ןבילבעגרעביא .ערעדנַא ףיוא ןוא ךיז ףיוא עטרעטיברַאֿפ ,עטשיוטנַא ןעגנַאגעגּפָא

 זַא ןַײז טשינ ךָאד ןָאק סע, :טגָאזעג ןבָאה עכלעוו ,עטלייצעג םיוק רָאנ ןענַײז

 טעוװ רשֿפא ,ןטרַאװּפָא רימָאל .ןרעוו טרַאנעגּפָא רעדיוו ןלָאז ןעגנונעֿפָאה ערעזדנוא

 יד ןיא ןבילבעגרעביא ןענַײז ייז ןוא ."טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעמוק סנ רעד

 .ןריֿפסױרַא ןעושי טעװ ןעמ ןעוו ,ןטרַאװ -- ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעלקניוו

 ערעדנַא ; ּפעק יד ןרעיילש-רָאה טימ טקעדרַאֿפ רעבַײװ ןעוועג סָאד ןענַײז ֿבור סָאד

 -גייא ךיז טַאהעג טשינ טַײצ ןייק יאדווַא ,רעמינּפ עטקעדעגֿפױא טַאהעג ןבָאה --

 יז טָאה ןעושי רעביא טּפשמ םעד ןגעוו העידי יד םערָאװ ,ןרעיילש יד ןיא ןליהוצ

 .טעברַא:זיוה רעייז ןוֿפ ןטימ ןיא טּפַאכעג

 ,עדמערֿפ יד .סמירמ ייווצ יד ןייטש טקרעמַאב ךיא בָאה רעבַײװ יד ןשיווצ

 זיא ,רעטומ ןַײז זיא יז זַא ,טעדוסעג ךיז ןבָאה טַײל יד רעכלעוו רעביא ,עכיוה יד

 -ַארּפ ןוֿפ רעױט-גנַאגנַײרַא םעד רעביאנגעק ,זיוה ַא ןוֿפ טנַאװ ַא ַײב ןענַאטשעג

 -ַאב םינּפ סָאד ,טנַאװ רעד ףיוא טנעלעגנָא ןגעלעג זיא ּפָאק ריא .םוירָאטַארוק

 ןוֿפ םירמ ,ױרֿפ ערעדנַא יד ןעוועג זיא ריא ןבעל .רענייטש עטלַאק יד ןיא ןטלַאה

 ריא רָאנ טשינ ןבָאה ייז ןוא --- ,ןזָאלעצ ןקָאל עָארג-בלַאה יד ,רעיילש ןָא ,לדגמ

 ךיז טָאה רָאה ןסַאּפ יד ןשיווצ ןוֿפ .טלעטשרַאֿפ ןריא רעּפרעק ןבלַאה ַא רָאנ ,םינּפ

 ,עטיור עריא ,םינּפ ריא ןוֿפ קילבנָא רעקיטולב ןוא רעכיילב רעד ןסירעגסױרַא

 ,טגָאלקעג טשינ טָאה יז ,טנייוועג טשינ טָאה יז .ןגיוא ענעדנוצעגנָא-ךעלקנערק

 יַאב קירוצ ,רעצ ןוֿפ טונימ רעד ןיא ,טציא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עצרַאװש יד רָאנ

 קידנענערב שילרעטסיוא ןַא טימ טרעמישעג ןבָאה ,ןַײש ןכעלטנגוי רעייז ןעמוק

 ןעוועג זיא ,קיטומ ןטלַאהעג ךיז ןוא ןרױלרַאֿפ טשינ ךיז טָאה עכלעוו ,ענייא .טכיל

 ןעוועג ןענַײז ןּפיל עריא ךיוא ,טקעדעגֿפױא ןעוועג ךיוא זיא םינּפ ריא .הנשוש ---

 ,היח ַא ַײב יו ,טלקניֿפעג קידעבעל ױזַא ןבָאה ןגיוא עריא רעבָא ,טרינשרַאֿפ

 -גוא רוגיֿפ רעקרַאטש ריא טימ טָאה יז ,ןלַאֿפוצנָא ןעמעוו ףיוא ךיז טלמַאז שכלעוו

 ,םירמ עקידנעלקַאװ:ךיז ,עכיוה יד ןטלַאהעגרעט
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 ןענַאטשעג ןענַײז יז .רעבַײװ עּפורג ערעדנַא ןַא טקרעמַאב ךיא בָאה רעטַײװ

 רענעמ ךיוא .רעמינּפ יד ןוֿפ ןרערט יד ךיז קידנשיװ ,ןגיװשרַאֿפ ,טמוטשרַאֿפ

 ןועמש ַײב ןֿפָארטעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,טַײל יד ןוֿפ ,עמערָא ֿבור'ס ,ןעזעג ןעמ טָאה

 טָאה יבר רעד ןכלעוו ,ףסוי דֿבע םעד טקרעמַאב ךיא בָאה יז ןשיווצ ,ערוצמ םעד

 טשינ רע טָאה תודֿבע ןַײז ןוֿפ קירטש יד .אינסכַא רעד ןיא טסיירטעג טלמונַא

 ,טניוטשרעד טקוקעג קילב ןטַאװעמּת ןַײז טימ טָאה רע .ךיז ןוֿפ ןָאטעגּפָא טַאהעג

 גנָארד ַא טימ רעוו םיא טלָאװ סע יוװ ,ָאד ךיז טוט סע סָאװ ,ןײטשרַאֿפ וצ טשינ

 ,יתמר ףסוי טקרעמַאב ךיא בָאה לקניוו רעדנַא ןַא ןיא .ןבעגעג ּפָאק םעד רעביא

 -עג ךיז טָאה םיא ןבעל .ןקעטשדןעל ַא ןָא טנעלעגנָא רעּפרעק ןוויסָאמ ןַײז טימ

 קילב ןַײז טימ ,רעטרעקױהעגנַײא ןַא .םהרֿבַא ןב םהרֿבַא רג רעד ,דימּת יו ,ןענוֿפ

 םערָאװ .הדיח רעד ןוֿפ דײשַאב םעד טכוזעג רע טָאה ,דרע רעד ןיא ןבָארגעגנַײא

 ןַײז ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז טָאה ּפָאק ןַײז ןוֿפ ךרַאמ רעד זַא ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע

 טקורעגּפָא .טקנעדעג ,טרעלקעג טציא טָאה ןקור-רעקיוה רעד :ןקור ןקידרעקיוה

 ,דימּת יו .רעגערט-רעסַאװ םעד ללה ןייטש ןעזעג ךיא בָאה ,ןײלַא םענייא ,ייז ןוֿפ

 ןייק .קידנגַײװש ןוא ,לזַײה ןַײז ןיא טיורקדליש ַא יו ,ךיז ןיא טעשטרָאקעגנַײא

 קידנטעב-הליחמ ןַײז רעביא טקרעמַאב טשינ ןעמ טָאה גנושַארעביא ןייק ,רעדנואוו

 .ןַײז וצ ףרַאדַאב סע סָאװ ,טעשעג סע ןוא ןעוועג קיטכיר טלָאװ ץלַא יו ,םינּפ

 יָארּפ ןוֿפ רעיוט ןרַאֿפ ןענַאטשעג ןענַײז עכלעוו ,טַײל עּפורג יד ןעוועג ןענַײז סָאד

 ,ָאי ןעושי סימ ןעשעג טעװ סע סָאװ ,ךַאז יד טרַאװעגּפָא ןבָאה ןֹוא םוירָאטַארוק

 ןענַאטשעג ןענַײז סע רעכלעוו ַײב ,רעיומ רעקיטכעמ ַא ןוֿפ טנַאװ ַא רעטניה ןוֿפ

 ,דימלּת רעטשרע ןַײז ,הנוי-רב ןועמש יוװ ,ןעזעג ךיא בָאה ,לילג ןוֿפ רעבַײװ יד

 רָאה םי םעד ןוֿפ .ּפָאק םענעסקָאװַאב-קירָאה ןַײז טַײצ-וצ-טַײצ ןוֿפ סיױרַא טקעטש

 רעבָא ןילַא םיא .ןגיוא ענַײז קערש ןוא טייקיאורמוא טימ טלקניֿפעגסױרַא ןבָאה

 .רעיומ רעד רעטניה ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה רע םערָאװ ,ןעזעג טשינ ןעמ טָאה

 יד ןוא ,טנֿפעעג ךיז םוירָאטַארוקָארּפ ןרַאֿפ רעיוט רעסיורג רעד טָאה דלַאב

 קירוצ טדײלקַאב ןעוועג רע זיא טציא .רעתרצנ םעד טריֿפעגסױרַא ןבָאה רענלעז

 רעד רעביא םיא ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ליעמ רעד רָאנ ,ליעמ ןסַײװ ןַײז ןיא

 יז ןוא ,טולב ןיא ןעקנוטעגנַײא ,ןעוועג טיור ןענַײז ליעמ ןוֿפ תוציצ יד ןוא הּפצר

 ךָאנ רע טָאה ּפָאק ןַײז ףיוא .ןקעלֿפ עטיור טימ רענייטש יד ךיז ךָאנ טברַאֿפעג ןבָאה

 ןעוועג זיא םינּפ ןַײז .ןעזעג טשינ ןעמ טָאה םינּפ ןַײז .ץנַארק-רענרעד םעד ןגָארטעג

 זיא רעכלעוו ,ֿברעו-יתש םעד ןוֿפ טכיוועג םעד ךרוד דרע רעד וצ ןגיובעג ףיט

 טימ טקיטסעֿפרַאֿפ ,טיירדעגסיוא טנעה ענַײז ,ןקור ןַײז רעביא ןדנובעגנָא ןגעלעג

 טגָארט תרצנ ןוֿפ יבר רעד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע .ֿברעו-יתש םוצ קירטש

 ןקור ןַײז ףיוא זַא -- ,ןקור ןַײז ףיוא ֿברעו-יתש םעד ןוֿפ טכיוועג סָאד רָאנ טשינ

 ןקירד עכלעוו ,רעטכיוועג ,תואׂשמ ענעעזעגנָא-טשינ ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא ןענַײז

 ןלעוו דלַאב טָא זַא ,דרע רעד וצ רעּפרעק ןַײז טייקרעווש רעייז ןוֿפ טכַאמ רעד טימ

 רָאנ ,ֿברעו-יתש םעד ןעיצ וצ ןוא ךיז ףיוא ןּפעלש וצ טוואורּפ רע .ןכערבעצ םיא ייז

 טייג םיא רעטניה ןוא .ףוס-םי-תעירק יו ןָא םיא טמוק טָארט רעדעי .טשינ ןָאק רע

 ןוֿפ טיור זיא סונַאמרעה ןוֿפ םינּפ סָאד .ןדִיי יד ןוֿפ קערש רעד ,סונַאמרעה ךָאנ

 .ןרעטש ןַײז וצ ךיז ןּפעלק רָאה ענַײז ןוֿפ סעווישזג יד .סעּכ ןוֿפ טציוושעצ ,החיצר

 ַא .ןקור סרעתרצנ ןֿפױא קישטנַאק-רעטיר םענרעַײלב ןַײז טימ טסַײמש רע ןוא
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 ךיז טגנערטש רע ןעוו ,סעּכ ןוא החיצר רַאֿפ ליומ סעסונַאמרעה ןוֿפ ךיז טצעז םיוש

 םעד ןוֿפ רעּפרעק םעד רעביא קישטנַאק ןַײז טימ ןענעגער וצ תוחוּכ עלַא טימ ןָא

 טרעוו ןוא טציווש ,ֿברעו-יתש םעד רעטנוא ,רעטקינַײּפעג רעד ןוא .ןטקינַײּפעג

 יד טימ ףיונוצ ךיז ןשימ ןטסגנַא ענַײז ןוֿפ טנּפָארט ןוא ,ןטסגנַא ןיא טקייוועגסיוא

 -רענרעד רעד סָאװ ,ןדנואוו ןוא תוּכמ ענַײז ןוֿפ סױרַא ןעניר עכלעוו ,טולב סנּפָארט

 -מערטש עניילק .רעּפרעק ןַײז ףיוא סיױרַא ןגָאלש רעטיר ענעלַאטעמ יד ןוא ץנַארק

 ,סַײװ ןַײז ןיא ןַײא ךיז ןּפַאז יז ןוא זדלַאה ןרעביא רָאה יד ןוֿפ םיא ןעניר טולב ךעל

 ,םָאוװש ַא יוו טרעוו ליעמ רעד ןוא .ליעמ ןסַײװ-םערק ןַײז ןיא ,דמעה טציװשרַאֿפ

 עטיור ןיא רעמ לָאמַא סָאװ ךיז טברַאֿפ ןוא טולב סָאד ךיז ןיא טקנירט רעכלעוו
 רענייטש יד ,תוציצ ענַײז רָאנ טשינ ,ליעמ ןַײז ןיוש טרימש טציא ,ןקעלֿפ-רוּפרוּפ

 ןוא ,רענייטש עטקעלֿפַאב-טיור יד ףיוא סיֿפ ענַײז טימ טערט עושי .טולב טימ

 .ןעמרָאֿפ ערעייז ןוֿפ ןקורדּפָא יד ךיז ךָאנ רעביא ןזָאל ייז

 םעד ןוֿפ רענייטש יד ןיא ּפָאק ריא ןגָאלש ןביױהעגנָא טָאה םירמ עכיוה יד

 הנשוש .טריֿפעגּפָא יז ןבָאה ,הנשוש ןוא םירמ ,ןעױרֿפ ייווצ ערעדנַא יד .רעיומ

 רעד ַײב םירמ ,טנַאה ןייא טימ יז ןטלַאהעגמורַא ,ךיז ףיוא יו טעמּכ ןגָארטעג יז טָאה

 םעד רעטנוא עושי ןטקינַײּפעג םעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז ייז ןוא ,רעטייווצ

 -סױרַא ןענַײז עכלעוו ,רענעט-לגרָאג ןוֿפ ןעלכרָאכ ַא ןיוש טָאה טציא .ֿברעו-יתש

 -ייוװ יד ןבָאה סָאד ,טֿפול יד טמערוטשעגֿפױא ,טניוו ןוֿפ רעמָאיעג ַא יו ןעמוקעג

 יד ,ןייוועג-רעמָאי רעייז ןביױהעגנָא ,גנַאג ןקיטולב םעד טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,רעב

 תוללק ,טלַײבעג ךיז ןבָאה ןטסױֿפ .טעיּפוקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה רענעמ עּפורג

 זיא סָאװ ,טכיוועג סָאד רָאנ .טלקניֿפעג ןבָאה ןגיוא ,ןּפיל יד ףיוא ןגעלעג ןענַײז

 ןוא ןלעק ערעייז ןסָאלשרַאֿפ ןוא טרענײטשרַאֿפ טָאה ,רעצרעה יד ףיוא ןגעלעג

 ןענַײז ּפעק ענעגױבעגּפָארַא טימ .ליומ ןוֿפ םורב ַא ןעגנערבסיורַא טזָאלעג טשינ

 ,גנַאג ןקיטולב םעד ןעגנַאגעגכָאנ ייז

 טלמרומעג ןוא טלקָאשעג ךיז טָאה רעגערטרעסַאװ ללה יוװ ןעזעג בָאה ךיא
 ןַײז ןוֿפ סיױרַא ךיז ןסַײר סָאװ ,םילהּת םיקוסּפ טרעהעג בָאה ךיא .ןּפיל ענַײז טימ

 ערעדנַא יד ןבָאה ךיוא ױזַא ןוא *. ..ףוטעי יכ ינעל הליֿפּת, : גנַאג ןַײז ןיא ליומ

 -גטַײז ַא ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא ,ןעזעג ךיא בָאה ,יתמר ףסוי .טגָאזעג םיִלהּת רענעמ

 -וצ ךיז טָאה ,רג רעד ,םהרֿבַא-ןב-םהרֿבַא רָאנ .ןעגנַאגעגטימ טשינ זיא רע .געוו

 יד ןעגנַאגעגכָאנ ןעמַאזוצ ןענַײז ייז ןוא ,רעגערטרעסַאװ םעד ללה וצ טרַאשעג

 .רעבַײװ עקידעגָאלק

 ,גנַאג ןקירעיורט םעד טײלגַאב ןבָאה עכלעוו ,רעבַײװ יד ןוֿפ רעמָאיעג רעד

 ןבָאה ,ןבירטעגנָא םיא ןבָאה עכלעוו ,רענלעז יד ןוֿפ ןכַאל סָאד ןוא יירשעג סָאד

 -ייברַאֿפ םיא טָאה ןעמ ואוו ,ךעלזַײה עמערָא יד ןוֿפ רעניואוונַײא יד ןֿפורעגסױרַא

 ןעוועג זיא ןטקינַײּפעג םעד ןבירטעג ןבָאה ייז רעכלעוו ךרוד טנגעג יד .ןבירטעג

 -ןקעוש םעד וצ טריֿפעג ןבָאה ךעלסעג יד םערָאװ ,ענעזָאלרַאֿפ ,ענעזָאלעגּפָא ןַא
 -יומ רעד ץוחמ דלַאב ןגעלעג זיא סָאװ ,"גרַאב-ןברַאש; םעד ,אתלגלג רעד וצ ,טרָא

 -ערָא ערעייז רַאֿפ ןענַאטשעג ןענַײז רעבַײװ יד .טָאטש ןוֿפ טַײז-ןוֿפצ-ֿברעמ וצ ,רע

 םעד ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןוא טנעה יד ןכָארבעג ןבָאה ,ךעלביטש עמ

 ןוֿפ ןרערט יד רעיילש-רָאה ריא טימ טשיוועג ךיז טָאה ייז ןוֿפ ענייא .ןטרעטַאמעג
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 יד ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא ןענַײז עכלעוו ,ןעניױשרעּפסנַאמ יד וצ ןגירשעגוצ ןוא םינּפ

 : ןעגנַאגעגַײברַאֿפ קילעֿפוצ רעדָא רעזַײה

 ַא טקינַײּפ םודא יװ טעז ריא !ריא טנעז רעבַײװ ? ריא טנעז טַײלסנַאמ --

 עשירענלעז יד ןוֿפ םיא ןעמ ףרַאדַאב ןעװעטַארּפָא .טגַײװש ריא ןוא ,שֿפנ שידִיי

 !טנעה

 ,ךעבענ ,ןּפעלש ייז ןכלעוו ,תרצנ ןוֿפ יבר רעד ךָאד זיא סע !רימ זיא ייוו ,יוא ---

 טַײל לֿפיװ --- : טגָאלקעג ןוא טנעה יד ןכָארבעג ענעדִיי עטייווצ ַא טָאה --- ! ױזַא
 ,ןֿפלעה טשינ רע ןָאק ,ךעבענ ,ןיילַא ךיז ןוא ,ןֿפלָאהעג ןיילַא רע טָאה

 -עֿפָא טימ ןַאּפש ןיא ןטלַאהעג ןעמעלַא טָאה סָאװ ,ןעשעג סָאװ סעּפע זיא ָאד

 .ֿברעו-יתש םעד רעטנוא ןלַאֿפעג זיא רעטרעטַאמעג רעד .םעטָא ןָא רעלַײמ ענ

 -עגנָא ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,טכיוועג ענעעזעגמוא ,ערעווש סָאד קידנּפעלש

 -עג טשינ םיא טָאה רע .םיא רעטנוא ןלַאֿפעג רע זיא ,ֿברעו-יתש םעד ףיוא ןדָאל

 טלעטשעג ךיז סונַאמרעה טָאה ,לגױֿפ-ביור רעצרַאוװש ַא יו ,ןגָארטױעד רעמ טנָאק

 ,סעּכ ןוֿפ ןייצ ענעסיברַאֿפ טימ ,טֿפַארק רעצנַאג ןַײז טימ .ןיבר ןוֿפ ןקור ןֿפױא

 םענרעַײלב ןַײז ןוֿפ ץימש טימ ןעושי ןוֿפ בַײל ןֿפױא ןגָאלש ןביוהעגנָא רע טָאה

 יירשעג ַא ןוא ןייוועג ַא ,ןֿפלָאהעגרעטנוא םיא ןבָאה רענלעז ערעדנַא יד .ןקעטש

 -לעוו ,רענעמ יד .טײלגַאב םיא ןבָאה עכלעוו ,רעבַײװ יד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה

 ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ,לקַאטקעּפס ןקיטולב םעד וצ טקוקעגוצ ךיז טציא זיב ןבָאה עכ

 יד טָאה ןעמ .טַײל יד ןשיווצ ןעגנַאגעגכרודַא זיא למרומעג ַא .רעטנענ ןקורוצ

 -טנַא ןבױהעגֿפױא ןטסיױֿפ ןיוש ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד ,טלגנירעגמורַא ןטַאדלָאס

 ,ןטַאדלָאס יד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא סָאװ ,רעטצלע רעד רָאנ .םיעשר יד ןגעק

 -רַאֿפ ןבָאה ייז .ןטַאדלָאס יד וצ קנואוו ַא ןבעגעג טָאה רע .טקרעמַאב ירֿפ סע טָאה

 ןוא רענעמ עכעלגנירדוצ יד וצ ןֿפָאלעגוצ ןדרעווש יד טימ ןענַײז ןוא ןעושי טזָאל
 יז ןבָאה טַײל יד ןוֿפ לייט ַא .ןדרעוװש עצרוק יד טימ ייז ףיוא ןענעגער ןעמונעג

 -לָאס יד ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכעג ןיב ךיא ךיוא ,ןטצלע םוצ טּפעלשעגוצ ןוא טּפַאכעג

 ;ןטסטלע םוצ ןרָאװעג טּפעלשעגוצ ןוא ןטַאד

 טרעוו סָאװ ,רעכערברַאֿפ ַא ןגָאלשּפָא ןלעוו רַאֿפ --- טּפשמ ןַאֿפ יז ןלעטש ---

 ,ןלױֿפַאב רעטצלע רעד טָאה --- ! טיוט םוצ טריֿפעג

 ןָאטעג סיר ַא ךיז ךיא בָאה ,רעטרעוו יד טקידנערַאֿפ ךָאנ טָאה רע רעדייא רָאנ

 טָאה סָאװ ,קעטַאב ַא ןוֿפ ּפַאלק ַא טימ ןוא ,טנַאה סטַאדלָאס ןוֿפ םעלק םעד ןוֿפ

 ,ייז ןוֿפ ןענורטנַא ךיא ןיב ,רעיוא ןַײמ ןטלָאּפשעג

 ןבױהעגֿפױא ךיז ןילַא טָאה רע .טקרַאטשעג ךיז עושי טָאה רעבָא לַײװרעד

 ןוא ֿברעו-יתש םעד ךיז ףיוא ןעמונעג ,ןליוו םענעגייא טימ ,ןיילַא ,דרע רעד ןוֿפ

 געוו קיטש ַא ןבילבעג ןענַײז ,רעטײלגַאב יד ,רימ .ךיז טימ םיא טּפעלשעגכָאנ

 קערש ןיא ןטלַאהעג זדנוא סרעסעמ ערעייז טימ ןבָאה ןטַאדלָאס יד .םיא רעטניה

 ןוא םיא ןשיוװצ סרעסעמ ןוֿפ טנַאװ ַא ןיוש טלעטשעגֿפױא ןוא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ

 ,זדנוא

 ןַײז ןיא ןטקינַײּפעג םעד ךָאנ ּפעק ענעגיובעגנַײא טימ ױזַא ןעייג רימ יוװ ןוא

 ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,יירשעגסיוא דליוװ ַא ךיז טרעהרעד ,געוו-ןרערט-ןוא-טולב
 ןוֿפ ןעוועג טשינ זיא יירשעג סָאד .ןטקינַײּפעג םעד ךָאנ לסעג םעד רעביא ןֿפױל וצ

 תוחור עלַא .דלעֿפ ןיא היח רעטעדנואוורַאֿפ ַא ןוֿפ ןעוועג זיא סע .ןשטנעמ ןייק
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 -עג ןטלָאװ ץעק יװ ןעוועג זיא סע .יירשעג םעד ןוֿפ ןעירשעגסױרַא ןבָאה תוער

 עניילק יד ןוֿפ הסיסג יד ןוא ץעק יד ןוֿפ ןעקוַאימ סָאד ןוא ,רעדניק עניילק טעשוד

 ךיז ןבָאה רימ .יירשעג םענייא םעד ןיא טשימעגנעמַאזוצ ךיז ןטלָאװ רעדניק

 תוירק-שיא הדוהי !ןהדוהי ?ןעזעג ןגיוא ערעזדנוא ןבָאה ןעמעוו ןוא -- ,טקוקעגמוא

 טַאהעג רע טָאה ליעמ ןַײז .שדקמ-תיב ןוֿפ טַײז רעד ןוֿפ ןֿפױלוצנָא ןעמוקעג זיא

 "רַאֿפ ןוא טדײלקַאב רָאנ ,טעקַאנ-בלַאה ןעוועג זיא רע .געוו ןרעביא ןריױלרַאֿפ

 .קירטש ַא טימ בַײל ןַײז וצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא עכלעוו ,זיוה רעצרוק ַא טימ טקעד

 "רַאֿפ -- םינּפ ןַײז .ךעלקיטש טנזיוט ןיא םיא ףיוא ןסירעצ ןעוועג זיא דמעה ןַײז

 -עג סרעכעטש ץנַארק ַא יו ןענַײז דרָאב רעד ןוֿפ ןוא ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ,טקיטולב

 ענעגייא ענַײז ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז בַײל ןַײז ףיוא ןדנואוו יד .םיא ףיוא ןענַאטש

 ןטסױֿפ יד טימ טָאה רע .טיוה ןַײז ןיא טקעטשעגנַײרַא ףיט טָאה רע עכלעוו ,לגענ

 ןרעביא ,ןַײרַא םינּפ ןַײז ןיא ,טסורב רעקירָאה רעד ןיא ןגָאלשעג טכַאמ טימ ךיז

 "נָא ןעמוקעג רע זיא ,ןסַאּפ ךיז ןוֿפ קידנסַײר ןוא ךיז קידנגָאלש ױזַא ןוא ,ּפָאק

 ,דלַאװעג-רעמָאי םעד טימ ןֿפױלוצ

 רַאֿפ ,זדנוא רַאֿפ .םירוסי יד ךיז ףיוא רע טמענ ןגעוו הֿבוט רעזדנוא ןוֿפ --

 ךרוד ...זומ רע ,זומ רע ,םונהיג ירודמ העֿבש עלַא ןייגכרודַא זומ חישמ !זדנוא

 ,ןוז יד ךיז טצעז דלַאב טָא ,טעז .העושי יד טמוק םירוסי יד ןוֿפ רעיוט ןגנע םעד

 !ןָא העושי יד טמוק דלַאב ,דלַאב .גנַאג רעד ךיז טקידנע דלַאב
 טָאה רענייק ,טרעהעג טשינ םיא טָאה רענייק .טדערעג רע טָאה ןײלַא ךיז וצ

 -עגּפָא ךיז ןעמ טָאה ,ןֿפָאלעגוצ זיא רע ןעמעוו וצ .טקוקעגמוא טשינ םיא ףיוא ךיז

 טשינ ךיז טָאה הדוהי רעבָא .סניירמוא סעּפע ןוֿפ יװ ,הדנ ַא ןוֿפ יו םיא ןוֿפ טלקָאש

 ,קידנצכָאי ןעירשעג טָאה ןוא גנַאג םעד רעטניה ןעגנַאגעג זיא רע .סיורעד טכַאמעג

 : דיל קידעגָאלק-לַאקַאש ַא קידנעגניז ,קידנענייוו

 יד ,טעז .גנַאג רעד ךיז טקידנע ,דלַאב .לוֿפ סוּכ רעד טרעוו דלַאב ,דלַאב - -

 רע טעװ ,ןעמוקנָא אתלגלג רעד וצ טעװ רע זיב ,למיה ןיא ןיוש ךיז ןעלמַאז תולייח
 םיא טעװ דרעוװש עקידרעַײֿפ ַא ,ןטלַאּפש ךיז ןלעוו ןעלמיה יד .ןבעג ןכייצ ןַײז

 לאירזע .ןקיליטרַאֿפ םודא רע טעוװ ריא טימ .ןעגנַאלרעדּפָארַא למיה ןוֿפ ךאלמ ַא

 טעוװ לאירזע --- ךיז רַאֿפ ןעגניז ןביוהעגנָא רע טָאה -- !ןַײז ךאלמ רעד טעוו

 | !ןַײז ךאלמ רעד

 ,םודנעּפ-םודנעה ,רענעסעזַאב ַא יװ ןֿפױל טזָאלעג ךיז רע טָאה גנילצולּפ

 ,ןטצלע םוצ ןעמוקעגוצ זיא ןוא רענלעז ןוֿפ טייק רעד ךרוד ךיז ןסירעגכרודַא

 -טולב ענַײז םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה רע .גנַאג םעד טריֿפעגנָא טָאה רעכלעוו

 ןַײז ןיא ןעירשעג ןוא טשיײלֿפעצ בַײל ןַײז טָאה רע עכלעוו טימ ,לגענ ענעֿפָאלרַאֿפ
 | :ןושל שימַארַא

 ךיא !ֿברעו-יתש םעד ןגָארט םיא רַאֿפ לעװ ךיא ,ךימ טזָאל ,ךימ טזָאל ---

 קידלוש ױזַא ןיב ךיא .טַײצ עצנַאג יד םיא טימ ןעוועג ןיב ךיא .דימלּת ןַײז ןיב

 !ךימ טעװעטַאק ,ךיוא ךימ טגָאלש .,רע יו

 יד טימ ןוא ןטצלע םעד וצ ןֿפָאלעגוצ ןענַײז גנוטײלגַאב רעד ןוֿפ רענלעז יד

 .ןהדוהי ןגָאלשעגּפָא רעסעמ

 -עג הדוהי טָאה --- !סנייא ןענַײז רע ןוא ךיא !ךימ טגָאלש !ךימ טעװעטַאק --

 .רענלעז יד ףיוא ןגיוא עטיור ענַײז טימ קידנצָאלג ,ןעירש
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 םיא ןבָאה רענלעז יד .עטַאמש קיטש עקיטולב ַא ןרָאװעג םיא סיוא זיא דלַאב

 טזָאלעגרעביא םיא ,עטַאמש עטקיטולברַאֿפ ַא יו ,ןוא סיֿפ יד טימ ןטָארטעצ טושּפ

 ןביהעגֿפױא טנעה יד הדוהי טָאה תוחוּכ עטצעל יד טימ .סָאג רעד ןוֿפ קורב ןֿפױא

 : ןעושי ןקידנּפעלש-ץַײרק םעד ךָאנ ןֿפור ןעמונעג ןוא

 ! יבר ! יבר ! יבר --

 ןַײז ןגיובעגסיוא טָאה , גנַאג-ץַײרק ןַײז ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יבר רעד

 "נָא ןוא ץַײרק ןרעטנוא םינּפ ןַײז ןבױהוצֿפױא ךיז טימעג ,ןקור םעגעדָאלַאב-רעווש

 .ךָאנ םיא טֿפור סָאװ ,םעד טקוקעג

 ,םינּפ םענעסָאגַאב-סייווש ןוא-טולב ןַײז ןוֿפ טקוקעגסיױרַא ,ןגיוא סניבר םעד

 ,טנַײשעגֿפױא רערט ַא טָאה גיוא סניבר ןיא .ןגיוא סהדוהי טימ ןטֿפָאהַאב ךיז ןבָאה

 דלַאב .קילב רעד טרעיודעג טָאה עדנוקעס ןייא רָאנ .גיוא סהדוהי ןיא ךיוא ױזַא

 ןוא רעּפרעק סניבר ןרעביא ןענעגער ןביוהעגנָא רעטיר יד ןוֿפ ץימש יד ןבָאה

 -סױרַא ךיז יירשעג רעטצעל רעד טָאה טסורב סהדוהי ןוֿפ .ןבירטעג רעטַײװ םיא |

 ,ךיז ףיוא ֿברעויתש םעד קידנּפעלש ,ןעגנַאגעג רעטַײװ זיא יבר רעד .ןסירעג

 ןיא טלָאװ קילב סניבר םעד יוװ ןעוועג זיא סע .געוו ןֿפױא ןבילבעג זיא הדוהי ןוא

 ךיז טָאה ןוא טרָא ןַײז ןוֿפ סיר א ןבעגעג ךיז טָאה רע .ןבעגעגנַײרַא תוחוּכ םיא

 : ,סנטַײװ רעד ןוֿפ גנַאג ןכָאנ טּפעלשעגכָאנ

 ,טנָאקעג טשינ רע טָאה ,רעטַײװ טירש ַא ןוט טלָאװעג עושי טָאה םיוק רעבָא

 ענַײז עלַא ןָא טגנערטש רע יו ,ןעזעגנָא טָאה ןעמ .ןטערט וצ טימעג ךיז טָאה רע

 טָאה רע ,ןּפעשוצנָא םעטָא יו טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .ןייג וצ רעטַײװ תוחוּכ

 -גייא ינק ַא רע טָאה ךָאנרעד .רעטיר יד ןוֿפ ץימש יד ךיז ףיוא ןענעגער טזָאלעג

 טייקרעווש רעצנַאג רעד טימ םיא ףיוא ןלַאֿפעג זיא ֿברעו-יתש רעד ןוא ,ןגיובעג

 ןיוש זיא עושי ןוא .םיא ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,אׂשמ רענעעזעגנָא-טשינ רעד ןוֿפ

 םעד ףיוא טנגערעג טציא ןבָאה ץימש יד .טכיוועג ןרעווש ןַײז רעטנוא ןגעלעג

 םדו-רׂשב רעדעי יװ .ןסיײמש טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא .רעּפרעק ןוא םינּפ סניבר

 ןעגנַאגעג ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ יד .תוחוּכ ענַײז ןוֿפ ףוס םוצ ןעמוקעג רע זיא

 ןַײא טלַאה; :ןעַיײרש וצ ךיוה ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ,םיא רעטניה געוו קיטש ַא

 ךיז טזַײװַאב סע יצ ,ןעלמיה יד ןיא טקוקעגסיוא ןבָאה רענעמ יד ,*! םיעשר יד

 יד ףיוא ןצילב ןוא ןרענוד ענַײז ּפָארַא טָאג טשינ טקיש יצ ,ןכייצ ןייק טשינ

 ןבָאה ייז ןוֿפ עקינייא .ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה רענעמ יד ןוֿפ ךיוא ?םיעשר

 טָאה רעטצלע רעד סָאװ ,ךַאװ רעגנערטש רעד ךרוד ןטַײרכרודַא ךיז טוואורּפעג

 -ּפָא ןעושי וואורּפ ןטשרע םעד ךָאנ רעטײלגַאב יד ןטלַאהוצקירוצ טלעטשעגסיוא

 רימ ,ֿברעו-יתש םעד םיא רַאֿפ ןגָארט ןלעװ רימ, : ןֿפור ןעמיטש .ןעװעטַארוצ

 ַא ןוֿפ ןָא טמוק סע ,רימ ןעעז ָאד .ןברק םעד ןסַײמש רענלעז יד .,*! ןגָארט ןלעוו

 םילּכ ענַײז רע טגָארט ,טעשעג סע סָאװ ,ןסיוו וצ טשינ .ינירוק ןועמש סַאג-ןטַײז

 ךיז טַאהעג טַײצ ןבָאה רימ רעדייא ןוא .עילבַארג יד ןוא לדָאּפש רעד ,דלעֿפ ןוֿפ

 ןשָאלעגסיוא זיא *! יבא ! יבא; טרָאװ סָאד רעדייא ןוא ,ןקילב יד טימ ןדערוצכרודַא

 -ָאֿפ ןַײז טכירעגמוא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ליומ סעסוֿפור רֿבח ןַײמ ןוֿפ ןרָאװעג

 רעכלעוו ,ינירוק ןועמש .ןעשעג סעּפע זיא ,ןטַאדלָאס יד ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא רעט

 ,ןעזרעד גנילצולּפ ןבָאה ןגיוא ענַײז סָאװ ,קילבנָא םעד ןוֿפ ןרָאװעג םמוּתשנ זיא

 -רעטנוא םיא ןלַאֿפעגוצ זיא -- ,ֿברעו-יתש םעד רעטנוא ןגיל תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד
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 ןדנובעגֿפױא ,טּפַאכעג ןטַאדלָאס יד ןיוש םיא ןבָאה עדנוקעס ַא ןיא -- .ןֿפלעהוצ

 םעד ןוֿפ ןקור ןֿפױא םיא טגײלעגֿפױרַא ןוא ןקור סעושי ןוֿפ ֿברעויתש םעד
 ,ינירוק ןועמש ןגנַאל

 ,ןטַאדלָאס יד ןוֿפ ךַאו רעד ךרוד ןֿפורעג סוֿפור טָאה ! רעטָאֿפ ,רעטָאֿפ ---
 --- !ןטייווצ ןרַאֿפ ֿברעו-יתש םעד ןגָארט וצ טיירג קידנעטש זיא דַיי ןייא ---

 ןוא -- .ןטַאדלָאס יד ןוֿפ ךַאװ רעד ךרוד טרעֿפטנעעגּפָא םיא רעטָאֿפ רעד טָאה
 רערעווש רעד רעטנוא ןגיובעג טציא ךיז טָאה רעּפרעק רעכיוה סינירוק ןועמש
 ,ֿברעו-יתש םעד ןוֿפ טסַאל

 םיא ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה .ןברק םעַײנ ַא ןענוֿפעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד
 םעד רעטנוא ינירוק ןועמש ןבַײרטוצרעטנוא ןביוהעגנָא ןוא סעקיטַאב ערעייז טימ
 -גיה טּפעלשעג טציא ןיוש ייז ןבָאה תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד .ץימש ערעייז ןוֿפ ןגער
 םערָאװ ,דרע רעד ןוֿפ ןבױהֿפױא ןקור ןַײז טנָאקעג רעמ טשינ טָאה רע .םיא רעט
 טשינ ַא ןוֿפ אׂשמ ַא טָאה ,ֿברעוװיתש םענעעזעג םעד ןוֿפ טַײרֿפַאב וליֿפַא ןעוו
 ןוא .ןקור סניבר םעד ףיוא טקירדעג ,ךיז טכַאד ,ץלַא ךָאנ ֿברעו-יתש םענעעזעג
 רעד וצ ,ינירוק ןועמש רעטניה ,טּפעלשעג רעטַײװ םיא רענלעז יד ןבָאה ױזַא
 רענלעז יד ךָאנ ןוא ,רעיומ-טָאטש רעד רעטניה ןענוֿפעג ךיז טָאה עכלעוו ,אתלגלג
 ,טײלגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,טַײל יד ןוא ,טּפעלשעגכָאנ ךיז רעבַײװ-גָאלק יד ןבָאה
 ,ייז ןוֿפ רעטצעל רעד ןעוועג זיא הדוהי ןוא

 ןעמ ןכלעוו ףיוא ,גרַאב םעד ןֿפורעג ןעמ טָאה ,"גרַאב-ןברַאש, רעד ,אתלגלג
 םעד ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ ןוא .תוכלמ-יגורה יד ןקיצַײרק ךרוד טכַארבעגמוא טָאה
 -ּפָארַא םיגורה יד טזָאלעג טשינ טָאה תוכלמ סָאד לַײװ ?"אתלגלג, ןֿפורעג גרַאב
 יײב זיא ןיד רעד יו ױזַא ,ןברָאטשעג ןענַײז ייז יו םעד ךָאנ ץַײרק ןוֿפ ןעמענ
 -יא לארׂשי-יניד ךרוד םענעגנָאהעג ַא ןוֿפ ןנמ-רב םעד וליֿפַא ןזָאל וצ טשינ ,ןדִיי
 ןֿפױא ןעגנעה גנַאל ױזַא טזומעג ןבָאה תוכלמ-יגורה יד ,טכַאנ רעביא ןקיטכענרעב
 ןענַײז רענייב יד ןוא שײלֿפ רעייז ןסעגעגֿפױא ןבָאה לגיײֿפ-דלעֿפ יד זיב ,ץַײרק
 טימעג טשינ ךיז ןבָאה םימכח-ידימלּת יד ליֿפיװ .ץלָאה םעד ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא

 ייז סָאד זיא ,ןעַײרשוצּפָא ,ןיד ןשידִיי םעד ןגעק זיא סָאװ ,הרזג עקידתוירזכַא יד
 רעד יוװ ױזַא ,ןדִיי ַײב טרָאװ-ןקערש ַא ןעוועג זיא "?אתלגלג;? .ןעגנולעג טשינ
 גרַאב רעד וליֿפַא ןעוו .טרָא ןיירמוא ןוא קידריוומוא ןַא ,סונַאמרעה רענַאמרעג
 רעטייוצ רעד ףיוא דלַאב ,טָאטש ןוֿפ טנעָאנ רעד ןיא רָאג ןענוֿפעג ךיז טָאה
 סָאד ןטימעגסיוא ןדִיי ןבָאה ,טַײז-ןוֿפצ-ֿברעמ וצ ,רעיומ רעטשרע רעד ןוֿפ טַײז
 עכעלשטנעמ טימ ןעוועג לוֿפ זיא גרַאב רעד .תערצ עקידנקעטשנָא ןַא יו טרָא
 "אתלגלג , היח רעד רַאֿפ טגרָאזעג ןיוש ןבָאה םיתרשמ ענַײז ןוא סוטַאליּפ .תומצש
 סע ייז ןבָאה אתלגלג רעד טָא וצ ןוא .תונברק עכעלשטנעמ טימ יז ןזַײּפש וצ
 ,תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טריֿפעג

 ךיז ןבָאה ,ןיבר ןטקינַײּפעג םעד טײלגַאב ןבָאה עכלעוו ,טַײל יד ןוֿפ עקינייא
 ןַײז אמטמ ךיז טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לַײװ ,גרַאב ןוֿפ סנסוֿפוצ טלעטשענּפָא
 רעצנַאג רעד רעביא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תומצע יד ןרירַאב ךרוד
 -עגטימ רעטַײװ ןענַײז רעבָא ערעדנַא .םירגּפ ענעסערֿפעגֿפױא לגיײֿפ ןוֿפ ,אתלגלג
 ,ֿברעו-יתש ןטימ ןיבר םעד טּפעלשעג טָאה'מ ואוו ,גנַאג ןקירעיורט םעד ןעגנַאג
 ןעמ טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ .םיא רַאֿפ ןגָארטעגסױארָאֿפ טָאה ינירוק ןועמש סָאװ
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 יד ןוֿפ ןזיּפש יד ןשיווצ ןענַײשסיױרַא דיילק טקיטולברַאֿפ סניבר םעד ןעזעג רָאנ

 ןטַאדלָאס יד לַײװ ,םיא וצ טנעָאנ ןעמוקוצ טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ ,ןטַאדלָאס
 רעתרצנ םעד ןבָאה ייז יו ןעזעג ןבָאה רימ .סנטַײװ רעד ןוֿפ ןטלַאהעג זדנוא ןבָאה

 דרע רעד ןיא טקעטשעג ןיוש ןבָאה ןטרָאד .לגרעב ץיּפש ןֿפיױא טריֿפעגֿפױרַא

 ןבָאה ייז ןוֿפ עקינייא .ייז ףיוא םיֿפוג עטקינַײּפרַאֿפ טימ טֿברעוװויתש שכעלטע

 טגקירטרַאֿפ ןענַײז סֿברעו-יתש יד רעביא .געט רָאּפ ַא ןַײז טלַא טזומעג ןיוש

 ערעייז ןוֿפ רעכעל יד סיוא ןענורעג ןבָאה עכלעוו ,טולב ךעלמערטש יד ןעוועג

 טעשטרָאקעגנַײא ןעוועג ןענַײז טַײל עטקינַײּפעג יד ןוֿפ םיֿפוג יד .סיֿפ ןוא טנעה

 -עג טשינ טָאה ןעמ .סֿברעו-יתש יד ףיוא טיירדעגנַײא ,ןעמזַאּפס עקיּפמַארק ןיא

 ערעייז ןוֿפ םערָאװ ,ךָאנ ןעמעטָא ייז רעדָא ,טיוט ןיוש ןענַײז ייז יצ ,ןסיוו טנַאק

 ,ןגיוא ערעייז ןוא ,טצרַאטשעגסױרַא ןעגנוצ ערעייז ןבָאה רעלילמ עטמירקרַאֿפ

 ,ערעדנַא .רעכעל-ןגיוא ערעייז ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא ןענַײז ,עטזײלגרַאֿפ ,עסיורג

 ןוֿפ ּפָארַא ןטלָאשעג וליֿפַא ןבָאה ,ןבעל ןוֿפ םינמיס ערָאלק ןבעגעג ןבָאה ,רעדיוו

 טימ םימלצ ליֿפ ןענַײז ךיוא .ןֿפורעגנָא ןעמָאנ סטָאג ןבָאה ערעדנַא .םימלצ יד

 סָאד םערָאװ ,דרע רעד ףיוא ןֿפרָאװעגמוא ןגעלעג סרעּפרעק עטליױוֿפרַאֿפ-בלַאה

 ןוֿפ לגײֿפ יד ןענַאװ זיב ,לארׂשי רֿבק וצ ןעגנערב טזָאלעג טשינ ייז טָאה תוכלמ

 זיא גרַאב-אתלגלג רעד .ןייבעג רעייז ןוֿפ ןסעֿפױא שיײלֿפ רעייז טשינ ןלעװ למיה

 עכעלשטנעמ טימ טרעקַאעגכרודַא ,טולב ךעלשטנעמ טימ טּפַאזעגכרודַא ןעוועג

 ךיז ןבָאה ןצכערק עקידנעייגסיוא .תומצע עכעלשטנעמ טימ טײזרַאֿפ ,ןעיירשעג

 ףיוא עקידנעייגסיוא יד ןוֿפ טרעהעג ךיז ןבָאה עטקינַײּפעג ןוֿפ ןֿפור שליטש ,ןסירעג

 .טּפעלשעגּכרודַא ןיבר טעד ייז ןבָאה טולב ןוא רעצ ןוֿפ געוו םעד טָא ךרוד .םימלצ יד

 ןַײז ףיוא טָאה יבר רעד יוװ ,ןעזעג טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא

 סָאװ ,גָאלק ןוא רעמָאי ןצנַאג םעד ןעמונעגֿפױא קיל ןַײז טימ הילּת רעד וצ גנַאג

 םיא ייז ןבָאה יױזַא .םלצ םוצ געוו ןַײז ףיוא טּפעשעגנָא יז טימ ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז

 תומשנ ייווצ ןיוש ןבָאה לגרעב ץיּפש ןֿפױא ןוא .לגרעב ץיּפש ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא

 ןבָאה ייז ןוא .טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה טרָאד ןוא .םימלצ ףיוא טקינַײּפעג ךיז

 ףיוא טגײלעגקעװַא ןוא לסקַא סינירוק ןועמש ןוֿפ ֿברעו-יתש םעד ןעמונעגּפָארַא

 .ֿברעו-יתש םוצ טריֿפעגוצ םיא ןוא ןיבר םעד ןעמונעג ייז ןבָאה ךָאנרעד .דרע רעד

 רימ ןוא .סנטַײװ רעד ןוֿפ ןענַאטשעג ןענַײז רעטײלגַאב יד ןוא ,רעבַײװ יד ןוא

 ַא ןַײז טעו ָאד סָאװ ,טרַאועגּפָא רעצרעה עטקינַײּפעג ,עקידעקערש טימ ןבָאה

 ןעמ זַא ,ליטש ױזַא ןעוועג זיא סע .טלעוו רעד רעביא ןעמוקעג זיא טייקליטש

 יד ףיוא םירגּפ יד טגעװַאב ,םיֿפוג יד ןשיווצ טזָאלב טניוו רעד יו טרעהעג טָאה

 ןעוועג עלַא רימ ןענַײז טציא .םעטָא םעד ןטלַאהעגנַײא ןבָאה עלַא רימ .םימלצ

 -ּפָא ןטסֿפיט םעד טכיירגרעד יבר רעד טָאה טציא .ןעשעג סע זומ טציא זַא ,רעכיז

 טדייש סע ואוו ,ץענערג רעד וצ ןעמוקעגוצ רע זיא טציא .ןַייּפ ןוא רעצ ןוֿפ טנורג

 ץלַא ןיוש ןבָאה ןגיוא ענַײז .ריט רעטצעל רעד וצ ,טיוט ןוֿפ ןבעל סָאד ּפָא ךיז

 ןרָאװעג טקיײװעגכרודַא זיא בַײל ןַײז .טרעהעג ץלַא ןיוש ןבָאה ןרעיוא ענַײז ,ןעזעג

 ןוֿפ ןַײװ ןטימ ןרָאװעג לוֿפ זיא בַײל ןַײז .םירוסי עלַא ןוֿפ ןטסגנַא עלַא טימ

 ןטצעל םוצ זיב ןעקנורטעגסיוא ןרערט ןוֿפ סוּכ םעד טָאה רע .טײקטרעטיברַאֿפ

 -ֿפױרַא טזָאלעג ךיז טָאה רֶע סָאװרַאֿפ ,ןענַאטשרַאֿפ רימ ןבָאה טציא ןוא .ןּפָארט

 ןטסֿפיט ןוֿפ טרָא םעד ןוֿפ :אתלגלג רעד ןוֿפ ץיּפש םעד ףיוא ,רעהַא ןעגנערב
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 ןוֿפ ,העושי עטסערג יד ןביוהֹוצנָא תועשר רעכעלשטנעמ ןֹוא ןַײּפ ןכעלשטנעמ

 ףיוא ןוא ! ךייה רעטסכעה רעד וצ ךיז ןבױהוצֿפױא טייקירעדינ רעטסֿפיט רעד

 :גנַאזעג ַא ןגעלעג זיא ןּפיל ערעזדנוא
 *! ךייה רעד ןיא ריד טימ ,ריד טימ,

 ,ֿברעו-יתש םוצ םיא ןריֿפ יז ןעוו ,טציא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענַײז עלַא רימ ןוא

 יד ןוא ,למיה םוצ ןגיוא ענַײז ןדנעו טעװ ,טנעה ענַײז ןבױהֿפױא רע טעוװ טציא

 סָאד טרעהרעד ןיוש ןטלָאװ רימ יװ ןעוועג זדנוא זיא סע .ןעמוקנָא טעוו הלואג

 ,זדנוא םורַא ןעלגילֿפ-םיכָאלמ יד ןוֿפ ןשיור

 ןדנובעג ַא יו ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ .ןעשעג זיא טשינרָאג ,זדנוא וצ זיא ייוו

 ןוא .ןעוועג קיאור זיא םינּפ ןַײז .ֿברעו-יתש םוצ ןעגנַאגעגוצ יבר רעד זיא ,בלַאק

 טָאה ,לטַײה ןטשרעביוא םעד טימ טכַאמרַאֿפ בלַאה ןעוועג זיא סָאװ ,גיוא ןַײז ןוֿפ

 .טיוט ןוֿפ קערש רעצנַאג רעד ןסירעגסיורַא ךיז

 ךיז טָאה --- ,הלשממ ןַײד ןָא ביוה !ןבעגעגרעביא ריד ןענַײז םיתושר יד --

 .גרַאב ןוֿפ סנסוֿפוצ ןוֿפ יירשעג ַא טרעהעג
 ! םיכָאלמ יד ףור !איֿבנה והילא ףור ---

 !זיילרעד ,זיילרעד !זדנוא ןוא ךיד זיילרעד --

 .טסגָאז וד סָאװ ,סָאד טסיב וד ןעוו ,תורוֿבג ענַײד זַײװַאב ,םוק ---

 !טגַײװש ,טגַײװש ,טגַײװש ---

 םיא ןוֿפ ןבָאה ייז .רעדיילק יד ןָאטסױא טזָאלעג ךיז טָאה יבר רעד רעבָא

 ןיא ןצנַאג ןיא טקיײװעגכרודַא ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,ליעמ םעד ןגױצעגּפָארַא

 יװ ,זיא סָאװ ,דמעה סָאד ןגױצעגּפָארַא םיא ייז ןבָאה ךָאנרעד .סייווש ןוא טולב

 רע ןוא .תויח-ןשטנעמ ןוֿפ לגענ עקיטולב יד ןוֿפ ןסירעצ ןעוועג ,לדמעה סֿפסוי

 "סיוא ןַא .ןריובעג םיא טָאה רעטומ יד יװ ,זיולב ןוא טעקַאנ ןייטש ןבילבעג זיא

 -כרוד ,רעסַײװ ַא טימ ןגיוצעגרעביא ,סערבעשז ,ןייב רעטיול ,בַײל טרעטַאמעג

 טסגנַאעג ,טרעטיצעג ,קעלש ןוא ץימש ןוֿפ טיוה רענעטלָאּפשעג ,רעטעװעטַאקעג

 וצ םינּפ םיא טלעטש ןעמ ןעוו ,םדו-רׂשב ןדעי ןוֿפ בַײל רעדעי יװ ,קערש רַאֿפ

 קילבנגיוא ןַא ןענַאטשעג זיא רע .טקרַאטשעג ךיז רע טָאה דלַאב .טיוט ןטימ םינּפ

 ענַײז ןוא ,תוקֿבד סיורג ןיא ןגיוא ענַײז טכַאמרַאֿפ טָאה רע ןוא ,ֿברעו-יתש ןרַאֿפ

 ךיז רע טָאה ךָאנרעד .טכַאמעג הכרב ַא טלָאװ רע יו טגעװַאב ךיז ןבָאה ןּפיל

 ,טיוט םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טיירג ,ןענַאטשעג זיא ןוא טכירעגֿפױא

 .ֿברעו-יתש םעד רעביא ןגיוצעגסיוא םיא ןבָאה ןוא ןעמונעג םיא ןבָאה ייז ןוא

 | !? וזלעי םיעשר יתמ דע !טציא ,טציא ,טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא טציא

 ַא טימ לגָאנ ַא ןעמונעג טָאה ,עשרה סונַאמרעה ,לארׂשי ןוֿפ טסגנַא יד רעבָא

 םעד ךרוד ,שיײלֿפ ןקידעבעל ןיא ןּפַאלקוצנַײרַא ןביױהעגנָא ןוא טנַאה ןַײז ןיא רעמַאה

 .ןַײרַא ֿברעו-יתש םעד ןיא ,עינָאלד סניבר
 טעשטומעג ַא ןוֿפ יו יירשעג ַא ,רעבַײװ יד ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה יירשעג ַא

 .רענעמ יד ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה יירשעג ַא .דניק
 "רַאֿפ םוצ טּפעלקעגוצ ּפָאק ןַײז ןוֿפ רָאה יד ,טמערַאװעצ ,טציוושעצ ,עשר רעד

 םעד ןיא לגָאנ םעד טּפַאלקעג הדמתה טימ טָאה .םענַײז ןרעטש ןלָאמש ,ןטציווש
 טלָאװ רע יו ,ּפַאלק ךָאנ ּפַאלק ,םַאזגנַאל ,ךעלעמַאּפ טּפַאלקעג ,ןַײרַא שיילֿפ סניבר

 דניוושעג ןגינעגרַאֿפ סָאד ןעוועג דָאש ַא םיא טלָאװ סע יו ,תחנ ןיא ןדָאבעג ךיז
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 "עג רעד ןוא .ןוטוצנֶא םירוסי ערעסערג יד ןטקינַײּפעג םעד ןזָאלוצַײברַאֿפ

 ,םירוסי ןָא םיא טוט ןעמ סָאװ ,םדו-רׂשב רעדעי יוװ ,ֿברעו-יתש ןֿפױא רעטרעטַאמ

 "עג טצעזעגסיוא סיורג ןענַײז ןגיוא ענַײז .ןייצ יד טימ ןסיברַאֿפ ןּפיל ענַײז טָאה

 רעטצלע רעד ןוא .טרעטיצעג ןבָאה תואּפ ענַײז ןוא .טולב טימ ןֿפָאלרַאֿפ ןוא ןרָאװ

 .ייברעד ןענַאטשעג זיא ןטַאדלָאס יד ןוֿפ

 --- !םודא רעטשעצ !טָאג ןוֿפ חישמ טסיב וד זַא ,זַײװַאב ,זַײװַאב ,זַײוװַאב --

 ,םיא וצ ןֿפורעג תולוק ןבָאה

 "רשב ןדעי ַײב יו .םירוסי ענַײז ןיא טלּפירקרַאֿפ ןעוועג זיא יבר רעד רעבָא

 ,םישוח ענַײז עלַא טליֿפעגנָא ןַײּפ ןַײז טָאה ,םדו

 טּפעלשעגכָאנ טַאהעג ךיז עטַאמש ַא יװ טָאה רעכלעוו ,תוירק-שיא הדוהי

 םענעלַאֿפעגנַײא-בלַאה ַא רעטניה ןטלַאהַאב ךיז טַײצ עצנַאג יד טָאה ,גנַאג ןכָאנ

 ךיז טָאה יירשעג סיורג ַא ןוא ,טקורעגסױרַא ךיז גנילצולּפ רע טָאה טציא .םלצ

 ,ןסַײרסױרַא טסורב ןַײז ןוֿפ טרעהעג

 !ךיד ךיא עז טציא ,ָא !יבר ,ךיד ךיא ײטשרַאֿפ טציא ---

 ןיא ןבָארגעגנַײא םינּפ ןַײז טָאה רע ןוא ,דרע רעד ףיוא ןלַאֿפעג זיא רע ןוא

 םעד ןבײהוצֿפױא טימעג ךיז טָאה ֿברעו-יתש ןֿפױא רעטקינַײּפעג רעד ,דרע רעד

 רע ."יבר, קילבנגיוא ןטצעל ןיא םיא טֿפור סע רעוו ,טקוקעג טָאה רע ןוא ּפָאק

 םינּפ סנטרעטַאמעג םעד ןוֿפ .הדוהי ןקידנלַאֿפ ,ןקידנעינק םעד ןעזרעד טָאה

 קירוצ ןענַײז ןגיוא ענַײז .רעצ ןוֿפ קורדסיוא רעד ןדנואוושרַאֿפ לַײװ ַא ףיוא זיא

 סרעלילג םעד ןיא יװ ,ןעזעג רָאלק טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג קידײרֿפ ןוא .סיורג

 רָאנ ,טעבעג ַא ןיא טגעװַאב ךיז ןבָאה ןּפיל ענַײז .רערט עטצעל יד טנַײש ןגיוא

 -עג םיא טָאה עשרה סונַאמרעה םערָאװ ,רעטרעוװו יד טרעהעג טשינ טָאה ןעמ

 .ּפָאק ןרעביא ןגָאלש
 -- !המשנ ןַײמ זיא ייוו .זיא רע רע ,ךיא סייוו טציא ,םיא ךיא עז טציא ---

 .ןַײרַא טָאטש רעד ןיא ןֿפָאלעגּפָא זיא רע ןוא ,טרעמָאיעג ןוא טגָאלקעג הדוהי טָאה

 ,טרָא ןוֿפ קעװַא ןענַײז ןוא טיירדעגסיוא ךיז ןבָאה רעטיײלגַאב ערעדנַא יד ךיוא

 :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא

 ! סיוא ץלַא ןיוש זיא טציא

 ַא טימ ןַײרַא טָאטש ןיא ןעגנַאגעג ןיב ןוא טיירדעגסיוא ךיז בָאה ךיא ךיוא

 ,הרוׂשב עקירעיורט יד ןיבר ןַײמ ןגָאזוצנָא ץרַאה טקָאטײװרַאֿפ

 : טגָאזעג טָאה סוֿפור דנַײרֿפ ןוא רֿבח ןַײמ רָאנ

 .סיוא ןיוש זיא ץלַא זַא ,ןַײז טשינ ןָאק סע --

 סע סָאװ ,ןטרַאװאוצּפָא רעבַײװ יד ַײב טרָאד ןבילבעגרעביא זיא רע ןוא

 .ךַאז רעד ןוֿפ ןעמוקסיורַא טעוװ
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27 
 ןענוֿפעג םיא ךיא בָאה ,ןומידקנ ןיבר ןַײמ וצ ןעמוקעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו

 ,םישק-םייונע יד ןוֿפ טרעהעג טָאהעג ןיוש טָאה רע םערָאװ ,רעצ סיורג ןיא ןעור
 ייז סָאװ ,טָאּפש ןוא קזוח םעד ןוֿפ ןוא ,רעתרצנ םעד ןוטעגנָא טָאה םודא סָאװ
 הזֿבמ טלָאװעג םיא ךרוד ןוא םיא ןיא ןבָאה ייז ןוא --- ,םיא טימ ןבירטעג ןבָאה
 ַא ןעשעג טעװ סע זַא ,טרַאװעג ץלַא ,עלַא רימ יוװ ,טָאה רע ,לארׂשי ץנַאג ןַײז
 ןוֿפ ןעװעטַארּפָא תרצנ ןוֿפ יבר םעד טעװ טָאג ןוא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא סנ
 ,רימ ןוֿפ טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא .רעקינַײּפ ענַײז ןוֿפ טנעה יד
 םעד ןיוש ןבָאה ןטַאדלָאס סמודא ןוא טזָאלעגסיױא ןיוש ךיז ןבָאה םיצק עלַא זַא

 ;ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ץַײרק ןֿפױא ןגָאלשעגנָא ןיבר
 .ןַײז שאימ טשינ ךיז ןעמ רָאט ,רעּפרעק ןיא ךָאנ זיא המשנ יד ןמז"לכ --
 | ;רימ וצ טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא
 םירוסי ענַײז ןענַײז סע רעסערג סָאװ :קידצ ןוֿפ טייקסיורג יד עז ןוא םוק ---

 טרעמַאלק רעקרַאטש ןוא רעטנוזעג ץלַא ,םלוע לש ונובר ןוֿפ דוֿבּכ םעד רַאֿפ

 םיקידצ יד סָאװ ,לַאװק רעד ןענַײז םירוסי יד .למיה ןיא רעטָאֿפ ןַײז ןיא ךיז רע
 ענַײז רָאנ ןעקנירטנָא טָאג טזָאל לַאװק םעד ןוֿפ ןוא .הנומא רעייז םיא ןוֿפ ןּפעש

 ,עטלייוורעדסיוא
 ;טגָאזעג רע טָאה םורַא לַײװ ַא ךָאנ ןיא ןוא
 !ןעייגרעד ןכַאז יד טַײװ יוװ ,סייוו רעוו ---
 טָאה ןוא שרדמ-תיב ןוֿפ לקניוו ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יבר ןַײמ ןוא

 -עג ןבָאה ןצכערק ענַײז רָאנ .ליטש רעד ןיא ,תודיחיב ןעוועג ללּפתמ גנַאל

 ןרָאװעג טקיײװעגכרודַא זיא דיילק ןַײז ןוא ,שרדמ-תיב ןוֿפ ןקלַאב םעד ןטלָאּפש
 ןַײז רָאנ ,ןומידקנ ןיבר ןַײמ ןוֿפ המשנ יד רָאנ טשינ ,ןטסגנַא ןוֿפ םיא ףיוא
 זַא ,םיא ףיוא ןעזעגנָא שממ טָאה ןעמ ,טָאג וצ ןעירשעג טָאה רעּפרעק רעצנַאג
 רעוו םערָאװ ,לילג ןוֿפ ןיבר םעד ןָא ןעוט ייז סָאװ ,םייונע עלַא ךרודַא טבעל רע
 סָאװ ,םעד ןוֿפ דמעמ םעד ןיא ןלעטשקעװַא ךיז זומ ,ןטייווצ ןרַאֿפ ןטעב ליוו סע
 ,ללּפתמ םיא רַאֿפ זיא רע

 :רימ וצ ןֿפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא הליֿפּת ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסיוא זיא יבר ןַײמ
 רעגנעל טשינ ליוו ךיא ןוא .חסּפ-"ןברק םעד ןעגנערב וצ טַײצ יד טמוק סע ---

 טייטש סע יװ ױזַא ,ֿבוט-םוי ןוֿפ דײרֿפ יד ךיז ףיוא ןעמענ רָאנ ,רעצ ןיא ןעּור
 לעוו זיוה סטָאג ןיא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ ,טײרֿפעג ךיז בָאה ךיא, :ןבירשעג
 טעוו ןוא ֿפוט-םוי םעד דוֿבּכל סנ ןַײז ןזַײװַאב טָאג טעוװ רשֿפא ."ןײגֿפױא ךיא
 .ךעלגעמ ץלַא זיא טָאג ַײב .טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעװעטַאר תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד

 ןיכמ ךיז טָאה ןוא דיילק ןַײז ןָאטעגרעביא טָאה ןוא ןשַאוועג ךיז טָאה רע ןוא
 םערָאװ ,רדס ןַײז טיול ,ןברק םעד ןטײרבוצרָאֿפ שדקמיתיב ןיא ןײגוצֿפױא ןעוועג
 טַײצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע ןוא העש-גָאטימ יד טכיירגרעד טָאה ןוז יד
 -ֿפיױא ךיז ריט יד טָאה ,ןייג וצ ןעוועג טיירג זיא רע רעבָא רעדייא .חסּפ ןברק ןוֿפ
 עג זיא רע .ןייוועג סיורג טימ ןעמוקעגנַײרַא זיא סוֿפור רֿבח ןַײמ ןוא ,טנֿפעעג
 ,סמערָא סניבר ןַײמ ןיא ןלַאֿפ
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 םיא טָאה יבר ןַײמ ןוא .שינרעטיצ ןוא קערש רעטיול ןעוועג זיא רע ןוא

 םיא וצ טָאה רע ןוא ,ןוז ןַײז וצ טמענ רעטָאֿפ ַא יו ,טסורב ןַײז וצ ןעמונעגוצ

  טגָאזעג

 רימ טסָאה וד סָאװ ,הרוׂשב עטכעלש יד ךיא ןעקרעד םינּפ ןַײד ןיא ---

 | ,טכַארבעג

 ןוא טנייועג טָאה רע ןוא טסורב סניבר ןַײמ ףיוא ןגעלעג זיא סוֿפור רעבָא

 רעטַײװ םיא טָאה יבר ןַײמ ןוא .ןקיאורַאב ךיז טלָאװעג טשינ טָאה ןוא טגָאלקעג

 : סגָאזעג

 ןטימ ןעוועג זיא סע סָאװ ,ץלַא ןוֿפ רימ לײצרַאֿפ ןוא ,ןוז ןַײמ ,ךיז קרַאטש ---

 וצ קרַאטש ױזַא יו ,ןענרעלּפָא ךיז ןעמ ףרַאד קידצ ןוֿפ םערָאװ ,תרצנ ןוֿפ ןיבר

 .ןַײז וצ םשה-שדקמ ױזַא יוװ ןוא הנומא רעד ןיא ןַײז

 :טגָאזעג טָאה סוֿפור ןוא

 ,ןַײּפ ןַײק ָאטשינ זיא סע .ןעזעג סָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןגיוא ענַײמ וצ ייוו ---

 .ןָאטעגנָא טשינ םיא ןבָאה ייז סָאװ

 ,טנייוועצ ךיז טָאה סוֿפור ןוא

 : םיא וצ טגָאזעג טָאה יבר ןַײמ רעבָא

 טסָאה וד סָאװ ,תויטרּפב ץלַא רימ לײצרַאֿפ ןוא ,ןוז ןַײמ ,ךיז קרַאטש ---

 ,טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעגנַאגעגסיױא זיא רע יױזַא יו ,ןעזעג

 :ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה סוֿפור ןוא

 ֿברעו-יתש ןֿפױא ןגָאלשעגנָא תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןבָאה ייז יו םעד ךָאנ -- ;

 טָאה סוטַאליּפ סָאװ ,טֿפירש יד ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןַײּפ ןוא םירוטי עסיורג טימ

 ןֿפױא טּפַאלקעגנָא יז ןבָאה ייז ןוא --- ,"םידוהיח ךלמ ,עושי , --- ,ןבירשעגנָא

 ןבָאה ייז ןוא ,םיא ןוֿפ ןבירטעג קזוח ןבָאה ייז ןוא ,ּפָאק ןַײז רעביא ֿברעו יתש

 טָאה רעבָא יבר רעד .,"!ןיילַא ךיז ףלעה ,ןדִיי יד ןוֿפ גינעק ,ונ, : םיא וצ ןֿפורעג

 רַאֿפ טֿפמַארקעג ךיז ןבָאה ןּפיל ענַײז תעשב ,תונמחר סיורג טימ ייז ףיוא טקוקעג

 רעּפרעק ןַײז ןטלַאה וצ ןעוועג ךַאװש וצ ןענַײז סיֿפ ענַײז ןוא טנעה ענַײז .רעצ

 -סיוא ךיז טָאה טונימ ןייא ןוא ,ןגיובעגסיוא ךיז טָאה ןקור ןַיײז .ֿברעו-יתש ןֿפױא

 -יתש ןוֿפ רעטנורַא ,הלילח ,טלַאֿפ ןיבר ןוֿפ רעּפרעק רעכַאוװש רעד זַא ,טכַאדעג

 ןעוועג זיא טניוו רעד ןוא ,טניוו ַא ןעמוקעגנָא גנילצולּפ זיא סע םערָאװ ,ֿברעו

 סע ןוא .ֿברעו-יתש ןֿפיױא טּפַאלקעג טָאה טניו רעד ןוא ,טכידעג ןוא ץרַאװש

 טימ ןָא טמענ רע ןוא ,לגילֿפ ןוא סמערָא טָאה טניוו רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 -יתש ןוֿפ ןעמענרעטנורַא םיא ליוו ןוא רעּפרעק םעניד סניבר םעד טמערָא ענַײז

 ןענַײז ,םורַא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,עלַא רימ ןוא ,ךיז טימ ןגָארטטימ ןוא ֿברעו

 טניוו ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןלעװ דלַאב טָא זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ןרָאװעג ןקָארשרעד

 -סיױרַא םיכָאלמ ןלעוװ טייקטכידעג רעלעקנוט ,רעֿפיט ןַײז ןוֿפ ןוא ,ןעלקיװֿפױא ךיז

 טָאה טניוו רעד רעבָא .ןגָארטקעװַא ֿברעו-יתש ןוֿפ ןיבר םעד ןלעוװ ייז ןוא ,ןעמוק

 ,טזדלַאהעג בַײל סניבר םעד טלָאװ רע יװ ,ןיבר םעד םורַא טלקיוװעג רָאנ ךיז

 .ןדנואוושרַאֿפ דלַאב זיא רע ןוא

 יו ןעזעג ןוא טקוקעג ךיא בָאה ,טליטשעגנַײא ךיז טָאה טניוװ רעד ןעוו ןוא;

 ןגיוא ענַײז ,ןעוועג הנשמ ךיז טָאה םינּפ ןַײז .ֿברעו-יתש ןֿפױא טגנעה יבר רעד

 זיא ליומ ןַײז ןוא .למיה םוצ ןעוועג טדנעוועג ןענַײז ייז ןוא ןעוועג סיורג ןענַײז
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 טלָאװ סע יװ ,ןּפיל ענַײז ףיוא ןגעלעג זיא םיוש רעניד ַא ןוא ,ןעוועג ןסָאלשרַאֿפ
 טציא ןוא .קנַארטעג ַא ןוֿפ טײקיסילֿפ רעד טימ טכַאמעג טכַײֿפ ןּפיל ענַײז רעוו
 "רעק רעצנַאג רעד רָאנ ,רעצ רעטיול ןעוועג ןיילַא םינּפ ןַײז רָאנ טשינ ןיוש זיא
 טימ טדַײל רע יו ,םיא ףיוא ןעזעגנָא טָאה ןעמ .רעצ ולוּכ ןעוועג זיא רענַײז רעּפ
 ןביוהעגנָא ֿברעו-יתש ןֿפױא טָאה בַײל שידניק ןַײז םערָאװ ,םייונע עכעלקערש יד
 טסורב ןַײז ,ןרָאװעג קירבַאלש ןענַײז טנעה ענַײז ,סעיסלואוונָאק ןיא ןעשטרָאק ךיז
 טימעג ךיז טָאה רע ןוא .ןרָאװעג ןזָאלבעגֿפױא זיא ךיוב ןַײז ןוא ןלַאֿפעגנַײא זיא

 -יתש ןוֿפ ץלָאה םעד ףיוא בַײל ןַײז ןטלַאהוצנַײא לגענ ענעגָאלשעגנַײרא יד טימ
 ןלַאֿפעג זיא ּפָאק ןַײז ןוא ןכָארבעג ךיז טָאה םיא רעטניה ןקור רעד םערָאװ ,ֿברעו
 "עג סיֿפ ענַײז ןוֿפ רעגניֿפ יד טימ רע טָאה קילבנגיוא ןייא רָאנ .טסורב ןַײז ףיוא
 זיא בַײל ןַײז .רעּפרעק ןַײז ןוֿפ טכיוועג עגנירג סָאד ןציטשוצרעטנוא טוואורּפ
 רעלעדייא יו טלטרעצעגסיוא ,טרעצעגסיוא ,ןרָאװעג לעג-גיסקַאװ לָאמטסנעד
 ,םינּפ ןסָאגרַאֿפ ךעלמערטש-טולב עטנקירטרַאֿפ טימ .,ךיילב ןַײז ןוא ,ןײבנֿפלע
 זיא ,תואּפ ןוא דרָאב עטּפעלקעגנעמַאזוצ-טולב ענַײז ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ
 -עג םיא זיא סע ןוא ,טקרַאטשעג ךיז רע טָאה ךָאד .טָאג וצ יירשעג ןייא ןרָאװעג
  ןגיוא יד טדנעוװעג טָאה רע ןוא ,טסורב ןַײז ןוֿפ ּפָאק םעד ןבױהוצֿפױא ןעגנול
 טשינ זיא ףליה יד ןוא ,ךייה רעד ןוֿפ ףליה טרַאװרעד טלָאװ רע יו ,למיה םוצ

 .ןעמוקעג
 -עגוצ ןבָאה ייז ןוא ,ֿברעו-יתש םעד רעביאנגעק ןענַאטשעג ןענַײז רעבַײװ יד;

 טנעלעגנָא ןעוועג זיא ,םירמ עכיוה יד ,ןעױרֿפ יד ןוֿפ ענייא ןוא .םירוסי ענַײז ןעז
 -רעטנוא יז טָאה ערעדנַא יד ןוא ,טסורב סמירמ רעטייווצ רעד ףיוא ּפָאק ריא טימ
 ךיז טָאה יז ןוא ,ריא רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה סיֿפ עריא םערָאװ ,ןטלַאהעג
 רעבָא .רעבַײװ ערעדנַא יד ןוֿפ טציטשעגרעטנוא רָאנ ,ינק יד ףיוא טזָאלענּפָארַא
 טלעטשעג ךיז טָאה יז ןוא טכירעגֿפױא ךיז ױרֿפ עטסטלע יד טָאה לָאמ ַא טימ

 ריא ןוא ,טסורב סרערעדנַא רעד ןוֿפ ּפָאק ריא טַײרֿפַאב טָאה יז .סיֿפ עריא ףיוא
 ןיא טקוקעגנַײא ךיז ןגיוא עריא טימ טָאה יז ןוא ,טקעדעגֿפױא ןעוועג זיא םינּפ
 -ַאב טשינ ךיז טָאה רערט ןייק .ֿברעו-יתש ןֿפױא ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ םינּפ םעד
 ,טרענײטשרַאֿפ םינּפ ריא ,סיורג ןוא ןעוועג ייז ןענַײז ןֿפָא רָאנ ,ןגיוא עריא ןיא ןזיוו

 ,טגעװַאב טשינ םינּפ ריא ןיא ךיז טָאה לוקסומ ןייא ןייק ,טרינשרַאֿפ ןּפיל עריא
 ןיא םינּפ ריא ,ענַײז ןיא ןגיוא עריא .ןטקינַײּפעג ןוֿפ םינּפ םוצ טדנעוװעג רָאנ
 רעביא ךיז ןגָארט םייונע ןוא םירוסי יד יװ ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע ןוא -- סנַײז
 רעֿפיט לָאמַא סָאװ .ריא וצ ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ ןקילב ענעטֿפָאהַאב ערעייז ךרוד
 טָאה ןעמ .ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ םינּפ םעד ןיא ןגיוזעגנַײא ךיז ןגיוא עריא ןבָאה
 זדלַאה ריא .זדלַאה ריא ךרוד םירוסי יד ןַײרַא ךיז ןיא טקנירט יז יוװ ,ןעזעגנָא
 זיא זדלַאה ריא ןוא .ןעמוקַאב קָארק ַא טלָאװ רע יוװ ױזַא ,ןרָאװעג ןלָאװשעגנָא זיא
 ןוא ןרָאװעג טגנערטשעגנָא ןענַײז זדלַאה ריא ןיא ןרעדָא יד ןוא ,ןעוועג יולב
 ,טיױה רעניד רעד ךרוד קירטש עיולב ערעייז טימ ןצעזכרודַא ךיז ןביוהעגנָא
 לָאמַא סָאװ זיא זדלַאה רעד ןוא .ןטלַאּפש ךיז יז ןלעוו טָא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא
 ַא יו ןעזסיוא ןביוהעגנָא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג ןלָאװשעג ןוא ןגיוצעגנָא רעמ
 ןיא ןגיוז ןגיוא עריא סָאװ ,םירוסי ןוא םייונע טימ ןָא ךיז טליֿפ סָאװ ,טסורב
 ןטֿפָאהַאב םעד ךרוד ןרעוװ ייז ןוא ,ןטקינַײּפעג ןוֿפ קילב םעד ךרוד ןַײרַא ךיז
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 יז סָאװ ,טֿפַארק רעד ךרוד סיורג ןוא קרַאטש טרעוװ ןוא טסקַאװ יז ןוא .ןעמַאזוצ
 ריא ןוא ןסקַאװעגסיוא רעכעה לָאמַא טימ זיא ױרֿפ יד םערָאװ .ןַײרַא ךיז ןיא טּפַאז
 רעטנוא סיֿפ עריא ןוא .ןעױרֿפ ייווצ ערעדנַא יד ןוֿפ טרַאטשעגסױרַא טָאה ּפָאק
 .ןבעגעג טשינ לקַאװ ןייא ןייק ןיוש ךיז טָאה יז ןוא ,ןרָאװעג קרַאטש ןענַײז ריא

 "עג ךיז טָאה ץכערק ןייק טשינ ,םינּפ ריא ףיוא ןעזעג ןעמ טָאה רערט ןייק טשינ
 ןצנַאג ןיא טליֿפעגנָא טרעוו ןוא טסקַאװ ןוא טסקַאװ יז רָאנ ,ןּפיל עריא ןוֿפ טרעה
 -עגנעמַאזוצ יד ,ןקילב יד ךרוד ןַײרַא ריא ןיא ךיז טסיג סָאװ ,רעצ םעד טימ
 .ףוס םוצ זיב ןעוועג ןיוש סע זיא ױזַא ןוא --- ,ןקילב ענעטֿפָאה

 רעמ ץלַא ךיז לָאמַא סָאװ טָאה ֿברעו-יתש ןֿפױא רעטקינַײּפעג רעד רעבָא;
  ןַײז ,ןּפיל ענַײז ףיוא טצעזעג ךיז טָאה םיוש ַא .,ןֿפמַארק ענַײז ןיא טעשטרָאקעג
 -יתש ןֿפױא ,טלַאהנָא ןַא ןָא ,טקערטשעגסיוא ןעגנעה ןוֿפ ןרָאװעג דימ זיא םינּפ
 סעּפע ןבָאה ןּפיל ענַײז ןוא .טסורב ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג רעדיוו זיא סע ןוא ,ֿברעו
 ןעמונעג טָאה ,טרָאד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטצלע רעד ןוא .ןעלמרומ ןביױהעגנָא
 ןוא ,טײקיסילֿפ ַא ןיא ןעקנוטעגנַײא ןבָאה ייז עכלעוו ,עטַאמש ַא רענלעז יד ןוֿפ
 ןּפיל יד וצ טגנַאלרעד יז ןוא ןקעטש ַא ףיוא טגײלעגֿפױרַא עטַאמש יד טָאה רע

 .רענלעז יד ןוֿפ טָאּפש ןוא רעטכעלעג םוצ ,ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ
 קילב ןַײז ןיא ןוא ,ןטצלע ןֿפױא טקוקעג רעטקינַײּפעג רעד טָאה לָאמטסנעד;

 ןיא ןגָאז טרעהעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,תונמחר יא ,טֿפַארק יא ,רעצ יא ןעוועג זיא
 + ךייה רעד

 ."ןעוט ייז סָאװ ,טשינ ןסייוו יז םערָאװ ,למיה ןיא רעטָאֿפ ,לחומ ייז ַײז --- ,
 טָארט ַא ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,רעטרעוו יד טרעהרעד טָאה רעטצלע רעד ןעוו;

 סָאװ ,ןטקינַײּפעג םוצ טדערעגֿפױרַא סעּפע טָאה רע ןוא ֿברעו-יתש םוצ רעטנענ
 ,טרעהעג טשינ ןבָאה רימ

 למיה םוצ ּפָאק ןַײז ןבױהעגֿפױא ֿברעו-יתש ןֿפױא יבר רעד טָאה לָאמַא טימ;
 ,ןבעגעג ץכערק ןרעטיב ַא טָאה רע ןוא ,ךייה רעד ןיא ןגיוא ענַײז טדנעוועג ןוא
 -ןייא טרעהעג ןבָאה רימ ןוא ,בַײל ןצנַאג ןַײז ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא זיא סָאװ
 : ןּפיל ענַײז ןוֿפ ןײגסױרַא טרָאװ קיצנייא

 ?ינתקבש המל ,ילא ,ילא --- ,

 סנטקינַײּפעג םעד ןוֿפ ןײגסױרַא טרָאװ סָאד טרעהרעד טָאה ױרֿפ יד ןעוו"
 : ןֿפורעגסיױא ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא לָאמ ענייא סָאד יז טָאה ,ליומ

 ! יקונת ,יקונת --- ;

 רָאנ ןבָאה םינּפ סניבר ןֿפױא קערש-טיוט רעד ןוא גנולֿפײװצרַאֿפ יד רעבָאק
 זיא גנוקיאורַאב ַא .טקרַאטשעג ךיז רע טָאה דלַאב .טונימ עניילק ַא טרעיודעג
 טלָאװ ףָאלש ַא יו ,טליטשעגנַײא ךיז ןבָאה ןעמזַאּפס יד .םיא רעביא ןעמוקעג
 ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןרָאװעג ןיילק ךעלנייוועגרעסיוא זיא רעּפרעק ןַײז ,ןלַאֿפַאב םיא

 טימעג ךיז טָאה רע .ןגיובעגסיוא רע טָאה סיֿפ ענַײז .ךיז ןיא טעשטרָאקעגנַײא
 "וצסיוא םיא ןוא טסורב ןַײז ןוֿפ ּפָאק םעד ןבײהוצֿפױא תוחוּכ עטצעל יד טימ
 :ןבעגעג ףורסיוא ןכיוה ַא רע טָאה לָאמ ןטצעל םוצ ןוא .למיה םוצ ןגיינ

 ."! דחא 'ה וניהלא 'ה לארׂשי עמש -- ,

 ןלַאֿפ טזָאלעג ּפָאק ןַײז רע טָאה ,ןֿפורעגסיױא טרָאװ סָאד טָאה רע יו ןוא;
 ןביוהעגנָא טָאה םינּפ ןַײז רעביא .ןגיוא ענַײז טכַאמרַאֿפ ןוא טסורב ןַײז ףיוא
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 ענַײז .םיא רעביא ןעמוקעג זיא טייקיאור ַא .לכיימש רעקידחליחמ ַא ןבעווש

 : ףָאלש םוצ גנַאזעג ַא יו ןבעגעג ?מרומ ַא ןבָאה ןפיל

 ,"! יחור דיקֿפא ךדיב -- ,

 ןפיל ענַײז ףיוא לכיימש ןקידהולש םעד טימ ןעגנַאגעגסיוא זיא רע ןוא;,

 ."הרהטו השודקב

* 

 : ןֿפורעגנָא ךיז יבר ןַײמ טָאה ,דייר ענַײז טקידנעעג טָאה סוֿפור יוװ ןוא
 ץנַאג ןַײד טימ טָאג ןַײד ןבָאה ביל טסלָאז וד , :הרוּת רעד ןיא טייטש .סע---

 -געמ עלַא ןיא ."ןטייקכעלגעמ ענַײד עלַא טימ ןוא המשנ רעצנַאג ןַײד טימ ,ץרַאה
 םימכח ערעזדנוא ןבָאה .טָאג ןַײד ןבָאה ביל וטסלָאז םידמעמ עלַא ןיא ,ןטייקכעל
 ןרַאֿפ יו ױזַא טקנוּפ ןטכעלש ןרַאֿפ טָאג ןעקנַאד זומ ןעמ זַא ,ןוֿפרעד טנרעלעג
 טשינ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד טָאג ןעקנַאד רימָאל ,םידימלת ענַײמ ,טמוק .ןטוג
 רענַײמ יבר רעד ןוא -- .ֿברעו-יתש ןֿפױא גנַאל ןקינַײּפ ךיז קידצ םעד טזָאלעג
 ! תמא ןייד ךורב -- : ןֿפורעגסיױא ןוא למיה םוצ טנעה ענַײז טקערטשעגסיוא טָאה
 קנעדנָא רעד ,םידימלּת ענַײמ ,טסיירטעג טַײז :טגָאזעג רע טָאה זדנוא וצ ןוא --
 םינּפ ןַײז טיירדעגסיוא טָאה רע ןוא -- .הכרב טימ טנַאמרעד טרעוו קידצ ןוֿפ
 רעטָאֿפ --- : תוקֿבד טיורג ןיא טעבעג ןַײז ןיא ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא טנַאװ רעד וצ
 רעכלעוו ,ףסוי ןב עושי ,טכענק ןַײד ףיוא תונמחר בָאה ,ןשינעֿפעשַאב עלַא ןוֿפ

 טָאה ,המשנ רעצנַאג ןַײז טימ ןוא ץרַאה ץנַאג ןַײז טימ ןעניד טלָאװעג ריד טָאה
 ןָאטעג טָאה םודא סָאװ ,עז ןוא םוק .ןגעוו טענַײד ןוֿפ שֿפנ ןַײז ןעוועג ֿבירקמ
 טָאה ,ּפיז ַא יװ ,בַײל ןַײז ןוא ,רעסַאװ יו טולב ןַײז ןסָאגרַאֿפ טָאה רע .םיא טימ
 ,ריד ןגעק טקינעּפשעגרעדיװ טשינ טָאה רע רעבָא .ןדנואוו טימ ןטָאשַאב רע
 ןעמָאנ ןַײד ידּכ ןעוועג לבקמ עביל טימ ךיז ףיוא םירוסי ענַײז טָאה רע רָאנ
 ,קידצ םעד ןוֿפ שֿפנ סָאד וצ םענ ןוא םיא ףיוא תונמחר בָאה .ןרעוו שדוקמ לָאז
 רעטנורַא םיא גנערב ןוא ,המשנ ןַײז וצ החונמ ביג ןוא ,המימּת-הלוע ןַא יו
 . !ןמא .הניכש ןַײד ןוֿפ לגילֿפ יד רעטנוא

 -סױרַא זיא רע ןוא ,ילּכ ַא ןיא רעסַאװ ןעגנַאלרעד ןסייהעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןוא ,טנעה ענַײז ןשַאװעג טָאה רע ןוא ,שרדמ:-תיב ןוֿפ ריט רעד וצ ןעגנַאגעג
 : טגָאזעג טָאה רע

 יד ןרָאװעג זיא סע ןוא טגָאזעג טָאה סָאװ ,םעד רַאֿפ עודיו יולג זיא סע --
 ןוא רימ .טולב עקיזָאד סָאד ןסָאגרַאֿפ טשינ ןבָאה טנעה ערעזדנוא זַא ,טלעוו
 ,ןוֿפרעד ןייר ןענַײז רעדניק ערעזדנוא

 :טגָאזעג ןוא ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה זדנוא וצ ןוא
 הווצמ יד וליֿפַא ,הרות רעד ןוֿפ תווצמ עלַא רעביא טגעוװ הווצמ-תמ ַא --

 טנכעררַאֿפ זדנוא ַײב ןענַײז םשה שודיק ףיוא ןעייג סָאװ יד ןוא .חסּפ-ןברק ןוֿפ
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רעכלעוו ,תרצנ ןוֿפ יבר רעד .םישודק ןוא םירוהט רַאֿפ
 ןַײז טימ ךיז ןַײז קסעתמ .לארׂשי ןיא שודק ַא זיא ,םשה-שודק ףיוא םודא ןוֿפ
 ךיז לָאז רע ,יתמר ףסוי וצ טלַײא ןוא טייג ,ןכב .הווצמ עטסערג יד זיא הרוֿבק
 זַא ןעז ןוא -- ,טנַאקַאב טרָאד זיא רע -- ,תוכלמ םוצ ןייג ןוא ןרעדעֿפ דלַאב
 ןיא ןגעמרַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ --- ,קידצ םעד ןוֿפ ףוג םעד ןבעגסיױרַא לָאז עשר רעד
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 ןעגנערב קידצ םעד ןלָאז רימ ידּכ -- ,םיא ןוֿפ ןרעדָאֿפ טשינ לָאז רע טלעוו רעד

 טמוק תבש רעקילייה רעד רעדייא ,רעטנוא טייג ןוז יד רעדייא ,לארׂשיזרֿבק וצ

 ןענַאװ זיב ,םיא ףיוא ןטרַאװ טרָאד לעוװ ןוא אתלגלג רעד וצ ןייג לעוװ ךיא ןוא .ןָא

 .ןעמענוצרעטנורַא ֿברעו-יתש ןוֿפ קידצ םעד ןרעוו ןבעגעג טעװ תושר רעד

 ,םימׂשב רצוא ןַײז ןורָא םענרענייטש ַא ןיא ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה יבר ןַײמ ןוא

 ןייק .ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ץרַאה סניבר ןַײמ זיא טלעוו רעד ןוֿפ הוַאּת רעדעי רַאֿפ

 .ןצייר טנָאקעג טשינ םיא טָאה ןעיורֿפ וצ עביל ןייק ,תוכלמ ןוֿפ דוֿבּכ ןייק ,תורישע

 ןַײמ טָאה ייז וצ ,ןייטשרעדיוװ טנָאקעג טשינ רע טָאה םימׂשב ךָאנ הווַאּת יד רָאנ

 -םימׂשב ענעטלעז ַא ןעמוקַאב וצ טכַאמעג רָאנ ךיז טָאה סע יוװ .טסולגעג יבר

 דנַײרֿפ ענַײז .טֿפַאשעגנַײא סָאד ךיז רע טָאה ,סקיוועג שילרעטסיוא ןָא ,גַײװצ

 יז ןוא םימׂשב וצ טײקכַאוװש סניבר ןַײמ ןוֿפ טסואוועג ןבָאה רערערַאֿפ ענַײז ןוא

 -רעטסיוא יד ןוֿפ ןעלצרָאװ --- ,םיֿבוט-םימי עלַא ףיוא תונּתמ טכַאמעג םיא ןבָאה

 ןבילקעגֿפױא טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלטעלב-רורד:ןוא-רומ ,ןטילב-םימׂשב עטסשיל

 עשילרעטסיוא טימ ןַײז דבכמ טֿפָא ןיבר םעד געלֿפ יתמר ףסוי ךיוא .רבדמ ןיא

 ,חרוֿבק ןַײז רַאֿפ טיהעגֿפױא ןוא טלמַאזעג ייז טָאה יבר ןַײמ .ךעלגַײוװצ-םימׂשב

 -לּת ענַײז ןסייהעג ןוא ךיז טימ םימשב רצוא םעד ןעמונעג טָאה יבר רעד ןוא
 םעד ןעגנערב םיא ןֿפלעה ןוא אתלגלג רעד וצ ןייג םיא טימ ןלָאז ייז זַא ,םידימ
 ,לארׂשיירֿבק וצ קידצ

 טָאה רע סָאװ ,לרעּפ ןרעַײט ַא ץיזַאב ןַײז ןיא טַאהעג טָאה יתמר ףסוי ןוא
 זַא ,טֿפַאשנגײא יד טַאהעג טָאה לרעּפ רעד ןוא .תוֿבָא ענַײז ןוֿפ השוריב ןעמוקַאב
 ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןגָאלשעג רע זיא ,םיא ףיוא טקוקעג טָאה שטנעמ רעקידניז ַא ןעוו
  הֿבושּת ןוא דניז ענַײז ףיוא טַאהעג הטרח טָאה רֶע ןוא ,רעטיר טימ יוװ ןסיוועג
 .עושי ןוֿפ בַײל םעד רַאֿפ ןסוטַאליּפ ןבעגעגּפָא יתמר ףסוי טָאה לרעּפ םעד .ןָאטעג
 לרעּפ םעד טקישעגקירוצ סוטַאליּפ טָאה ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעוועג זיא סע ןוא

 ,קילבנָא ןַײז ןטלַאהסיוא טנָאקעג טשינ טָאה רע םערָאװ ,יתמר ףסוי וצ

 -עגנָא טָאה סוטַאליּפ ןכלעוו ףיוא ,לװָאט םעד ןעמונעג טָאה יתמר ףסוי ןוא
 . רע ןוא ,עושי ןוֿפ בַײל סָאד ןבעגסױרַא םיא לָאז רע זַא ,ןַאמטּפױה םוצ ןבירש

 -עגנָא ןיוש טרָאד טָאה רע ןוא .אתלגלג רעד וצ לוװָאט ןטימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא
 ,ןיבר ןַײמ ןוֿפ אתורֿבח עצנַאג יד םיא ףיוא ןטרַאװ טָאטש ןוֿפ רעיוט םַײב ןֿפָארט
 ןוא ,ינירוק ןועמש ןוא ,רעגערטרעסַאװ רעד ללה ייז טימ ןעוועג זיא סע ןוא
 ןטֿפָאהַאב ךיוא ךיז טָאה ייז וצ ןוא ,םידימלּת ענַײז טימ יבר ןַײמ ןוא ,יתמר ףסוי
 ,םהרֿבַא ןב טהרֿבַא רג רעד

 רעד ןוֿפ ץיּפש םעד ףיוא ןעגנַאגעגֿפױרַא ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ןרעביא ןבַײלק ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה סנקלָאװ ןוא ןזָאלבעג טניוו ַא טָאה ,אתלגלג
 ןרָאװעג לקנוט זיא סע ןוא ,םערוטש ַא ןבילקעג ןעוועג ךיז טלָאװ סע יװ ,למיה
 ,םירגּפ יד ףיוא טֿפַארק טיורג טימ ןזָאלבעג טָאה טניוו רעד ןוא .דרע רעד ףיוא
 ,ןסַײרוצרעטנורַא ייז טכַארטעג ןוא ,סֿברעו-יתש יד ףיוא ןעגנָאהעג ןענַײז סָאװ
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 טַאהעג ךָאנ ןבָאה ייז ןוא ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש ןענַײז סֿברעו-יתש ליֿפ

 ןבילבעג ןענַײז ייז ףיוא ןוא ןענַאטשעג ןענַײז ערעדנַא .םירגּפ רעקיטש ךיז ףיוא

 יֿפיױא טזָאלעג טָאה סוטַאליּפ סָאװ ,דנַאטשֿפױא סאבא-רב ןוֿפ טַײל יד ןעגנעה

 "ומעג ךָאנ ךיז ןבָאה עקינייא ןוא ,טיוט ןעוועג ןיוש ןענַײז יז ןוֿפ ליֿפ ; ןעלגָאנ

 רעד ןיא ןגָאלשעגֿפױא ןעוועג ךיוא זיא תרצנ ןוֿפ רעטקינַײּפעג רעד ןוא .טעשט

 ןענַאטשעג ןענַײז םימלצ ַײרד עלַא יד ןוא ;ןאבא-רב ןוֿפ טַײל ייווצ ןוֿפ טימ

 ןַײז ןוא ןטימניא ןעוועג זיא יבר רעד ןוא ,לגרעב ןוֿפ ץיּפש ןטסכעה ןֿפױא

 .ערעדנַא יד ןוֿפ רעכעה ןעוועג זיא םלצ

 רימ ןבָאה ױזַא ,אתלגלג רעד ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא ןעגנַאגעגֿפױרַא ןענַײז רימ יו

 רעד ןוֿפ טָאה בַײל ןַײז .ֿברעו-יתש ןֿפױא ןיבר םעד ןעזעג סנטַײװ רעד ןוֿפ ןיוש

 ,טייקכיילב רעקילַארטש רעכעלטנייוועגרעסיוא ןַײז טימ ןעמונעגסיוא ךיז סנטַײװ

 טימ .סנקלָאװ יד ןוֿפ טלַאּפש םעד ךרוד ןסירעגכרודַא ,ןלַארטש-ןוז יד םערָאװ

 רעּפרעק ןטעשטומעגסיוא ןַײז ףיוא ןענַײז ,ןדָאלַאב ןעוועג זיא למיה רעד עכלעוו

 בַײװ סָאד ןגיוצעגסיוא ןגעלעג גנעל רעצנַאג ריא ןיא זיא ֿברעו-יתש ןרַאֿפ .ןלַאֿפעג

 "יתש ןרַאֿפ דרע רעד ןיא ןבָארגעגנַײא טַאהעג םינּפ ריא טָאה יז .לדגמ ןוֿפ םירמ

 טנעה יד טימ ,טרענײטשרַאֿפ ,ךעלגעװַאבמוא ,ןגעלעג יז זיא ױזַא ןוא .ֿברעו

 טבעל יז יצ ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ .םענעגנָאהעג םעד וצ טקערטשעגסיוא

 םעד ןבעל .ןזיװעגסױרַא טשינ ןבעל ןוֿפ רוּפש ןייק טָאה יז .טיוט זיא יז רעדָא

 "נור עריא טימ טָאה יז .הנשוש ,סידֿבז יד ןוֿפ רעטומ יד ןסעזעג זיא ֿברעויתש

 ריא ןיא .ןטקינַײּפעג םוצ טקוקעגֿפױרַא ,ןענייוו ןוֿפ טיור ,ןגיוא עווִיַאנ ,עקיד

 טלָאװ יװ ױזַא ,ןביולג רעטסָארּפ ןוא גָאטיײװ רעכעלרעטומ ןגעלעג זיא קילב

 "נגעק .ןטקינַײּפעג םעד טימ ןעשעג סָאװ סעּפע לָאז קילבנגיוא ןדעי זַא ,טרַאװרעד

 םינּפ ריא ףיוא טיוה יד .םירמ עכיוה יד ןענַאטשעג זיא ֿברעויתש םעד רעביא

 ןוֿפ בַײל סָאד יו ,טייקכיילב עטרַאטשרַאֿפ עכעלטיוט עבלעז יד ןעמונעגנָא טָאה

 ןּפיל עריא .ןַײרַא םינּפ טיוט ןַײז ןיא ןטקינַײּפעג םעד טקוקעג טָאה יז ,ןיבר

 ,גנוגעװַאב ןייק ,טרענײטשרַאֿפ ןלוקסומ יד ,טרינשעגנעמַאזוצ ,ןיד ןעוועג ןענַײז

 ןגיזעגנַײא ןבָאה ,ןעמָאװש עקידעבעל ייווצ יװ ,ןגיוא עריא רָאנ ,רעטיצ ןייק

 יז ןוֿפ טקורעגּפָא לסיבַא .רעּפרעק ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ קילבנָא םעד ךיז ןיא

 -עגוצ ןעוועג רעֿפיט ךָאנ זיא ּפָאק ןַײז .םהרֿכַא ןב םהרֿבַא רג רעד ןענַאטשעג זיא

 ןַײז ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,סָאד רָאנ ,לָאמ סרעדנַא ןַא יו דרע רעד וצ טֿפױרש

 -עגנָא טָאה רעכלעוו ,ןקור ןטרעקיוהעגסיוא ןַײז ףיוא ןעזעגנָא ןעמ טָאה ,ץרַאה

 לוֿפ ,קידנרירביוו ןעוועג זיא רע :םינּפ ךעלשטנעמ ַא ןוֿפ קורדסיוא םעד ןעמונ

 ַײברעד .רעקיוה ןַײז ןוֿפ טנַײשעגּפָארַא טָאה רעיורט רעֿפיט ַא .גנוגעוַאב טימ

 רעמורֿפ ,רעטרעטַײלעגסױא ןוֿפ לכיימש ַא ,לכיימש רעקידתחנ ַא טָאה רעבָא

 "ַײװ .זַאטסקע ןזעיגילער ַא וצ רעיורט םעד ןביוהרעד ןוא ןטכיױלַאב ,טייקנביוהרעד

 עדימ ענַײז ןבעל רעטצלע רעד ןענַאטשעג זיא ןעמעלַא יז ןוֿפ טקורעגּפָא רעט

 | ,רענלעז
 ןיבר םעד ןוֿפ ןטַײז עדייב ףיוא ןעגנָאהעג ןענַײז עכלעוו ,טַײל ייווצ יד ךיוא

 ןטלָאװ ייז יוװ ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע .ןעוועג ליטש טציא ןענַײז ,תרצנ ןוֿפ

 ערעייז ךרוד תוחוּכ עטצעל יד טימ ןבָאה יז ןוא ,ןַײּפ רענעגייא רעייז ןיא ןסעגרַאֿפ

 ערעייז ףיוא ,ףמַארק ןטעשטרָאקעג ַא ןיא ,ןטלַאהעגנָא ךיז טנעה עטיירדעגנַײא
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 טצרַאטשעגסױרַא ןעגנוצ יד .ןיבר םעד ןיא ןקוקנַײא ךיז ןענַאק וצ סֿברעו-יתש

 ,ןּפונק לטניב ַא יו ,ןגיוצעגנָא רעבַײל ערעייז ףיוא ןרעדָא יד ,רעלַײמ ערעייז ןוֿפ
 ךרוד ךרודַא ןעגניוּפש ןוא ךיז ייז ןסַײררעביא טָא-טָא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא

 -עגנַײא ךיז סמעלעב-ןגיוא עטצעזעגסױרַא ,עטַײװ טימ יז ןבָאה --- ,טיוה רעייז
 ,ןטֿפירטעגסיױא טולב ןּפָארט ןטצעל םעד זיב ,ןטעשטומעגסייא םעד ןיא טקוק

 סָאװ סעּפע טָאה סע .ֿברעו-יתש ןֿפױא ןיבר ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ בַײל ןקידרענייב

 טשינ ,םורַא עלַא םערָאװ ,ןעשעג ,ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ רעדייא ,רעִירֿפ טזומעג

 ןעוועג טּפַאכרַאֿפ ןענַײז סֿברעװיתש יד ףיוא עטעשטומעג יד ןוא רעבי יד רָאנ

 טציא זיא רעכלעוו ,ןַאמטּפױה רעד וליֿפַא רָאנ ,טייקליטש רעשיטַאטסקע רעד ןיא

 ןטַאדלָאס יד ךיוא ןוא .ןעוועג טרעטיצרַאֿפ זיא ,טַײז ַא ןיא טקורעגּפָא ןענַאטשעג

 םערָאװ ,ןעוועג טקיאורמואַאב סָאװ סעּפע ןענַײז ,החיצר רעייז ןוֿפ דימ ,םיא ןבעל

 .קערש טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה דעמינּפ ערעייז ףיוא

 סוטָאליּפ ןכלעוו ףיוא ,לוָאט םעד ןַאמטּפױה םעד ןזיװַאב טָאה יתמר ףסוי

 ןַאמטּפױה רעד .ןיבר ןוֿפ בַייל סָאד ןבעגוצסיױרַא לעֿפַאב ןַײז טצירקעגסיוא טָאה

 ןטקיצַײרקעג םוצ טזָאלעגכרודַא דלַאב אתורֿבח רעד טימ ןיבד ןַײמ טָאה

 ןטקינַײּפעג סניבר םעד ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןעזרעד רימ ןבָאה טציא טשיע

 ןטצעל םוצ זיב טקיטולבעגסיוא ןעוועג זיא בַײל סָאד .ֿברעו-יתש ןֿפױא רעּפרעק

 עדמערֿפ ,ענעריובעגיַײנ ַא טָאה ךָאד .טיוט ןוא קיטכיזלעג ,קידרענייב ,ןּפָארט

 ,רעטיוט רעד ןוֿפ טרעטיצעגּפָארַא טײקשירֿפ רעשידניק טימ טייקטרירַאבמוא

 ןַײז ןטלַאװעג רע טָאה ,ךיז ןיא טעשטרָאקעגנַײא .טיוה רעד ןוֿפ ןַײש רעסַײװ

 ענַײז ןוֿפ יירשעג ןיא ןֿפָאלשעג קידעכַאװ זיא ןוא טסורב ןַײז ףיוא ןלַאֿפעג ּפָאק

 ,ןדנואוו ענעֿפָא

 קסעתמ ךיז ןילַא ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןטקינַײּפעג םוצ ןעמוקעגוצ זיא יבר ןַײמ

 ןוֿפ בַײל םוצ ןרירוצ רעוװ ךיז לָאז סע זַא ,טזָאלעגוצ טשינ טָאה רע .םיא טימ ןַײז

 רע ,קידריוװ ןוא ןייר רַאֿפ ןענוֿפעג ייז טָאה רע סָאװ יד רָאנ יו ,ןטקיגַײפעג םעד

 "וצ ןוא ןרעטַײװרעד ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןלױֿפַאב ןקילב עמוטש טימ רעבַײוװ יד טָאה

 ללה ןוא ינירוק ןועמש ןוא יתמד ףסוי ןוא יבר ןַײמ רָאנ .ןעניױשרַאּפסנַאמ יד ןזָאל

 ןענַאטשעג ןענַײז עלַא רימ .םיא טימ ןעוװעג קסשתמ ךיז ןבָאה רעגערטרעסַאװ רעד

 -ֿפױא ןיבר רעזדנוא ןבָאה ,םידימלּת יד .רימ סָאװ ,רעמ טשינ .סנטַײװ דעד ןוֿפ

 םעד טָאה ,זדנוא ףיוא קידנעייטש ,יבר רעד ןוא ,לסקַא רעזדנוא ףיוא ןביוהעג

 ןגָאלשעגוצ ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,לגענ יד ןוֿפ טַײרֿפַאב טנעה סנטקינַײּפעג

 .ֿברעו-יתש םוצ

 לקיטש ןייק זַא ,ןעוועג טיהעגסיוא זיא רע ןוא ןעוועג קסעתמ גנַאל ךיז טָאה רע

 טנעה יד טָאה רע יוװ םעד ךָאנ .לגָאנ ןֿפױא ןביילברעביא טשינ ,הלילח ,לָאז שײלֿפ

 ןטַלרֿפַאב םעד ןעמונעג רע טָאה ,לגענ יד ןוֿפ טַײרֿפַאב טַאהעג ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ

 טימ טשינ טלַאה עמַאמ ַא .סעציײלּפ ענַײז ףיוא טגיילעג ןוא ץַײרק ןוֿפ רעּפרעק

 יבר ןיײמ יו ,טנעה עריא ןיא דיחי-ןב ןטנייוועגסיוא ריא טײקטרַאצ ןוא עביל רעמ

 -סיוא ,ןקידעבעל-טשינ-רעמ ,םענעלַאֿפעג םעד טעציילּפ ענַײז ףיוא ןטלַאהעג טָאה

 ןטלַאהעג םיא טָאה יבר ןַײמ תעשב ןוא ,ןטקינײּפעג םעד ןוֿפ בַײל ןטקיטולבעג

 טַײרֿפַאב ינירוק ןועמש ןוא יתמר ףסוי לַײװרעד ןטנוא ןוֿפ ןבָאה ,סעציילּפ יד ףיוא

 ןיײז -הּכזמ טלָאװעג ייז טָאה יבר ןַײמ תמחמ .ֿברעו-יתש םעד ןוֿפ סיֿפ סניבר םעד
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 יז יו םעד ךָאנ .ןטקינַײּפעג ןוֿפ בַײל ןטימ ךיז-ןַײז-קסעתמ ןוֿפ הווצמ רעד טימ

 ןגָארטעג ןומידקנ יבר ןַײמ טָאה ,ֿברעו-יתש ןוֿפ ןיבר םעד טַײרֿפַאב טַאהעג ןבָאה

 רעגערטרעסַאװ רעד ללה ןוא .טײקמורֿפ ןוא טייקרעטיצ סיורג טימ בַײל סָאד

 ,ןֿפלָאהעג ַייברעד םיא ןבָאה יתמר ףסוי ןוא ינירוק ןועמש ןוא

 סע ןבָאה ייז ןוא קידצ ןוֿפ בַײל ענעּפמורשעגנַײא סָאד ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא

 טכַארבעגטימ טָאה יתמר ףסוי סָאװ ,ךעלַײל ןשַאװעג-ַײנ ַא ףיוא טגײלעגקעװַא

 תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ בַײל עטקינַײּפעג סָאד יו ןעוועג זיא סע ןוא .ךיז טימ

 -ַאבמוא ןַא .טײקסַײװ ןַײז טימ טכיילבעג ךיז סע טָאה ,ךעלַײל ןֿפױא ןגעלעג זיא

 ַא ןוֿפ בַײל סָאד יו ןעזעגסיוא טָאה סע .טבעוושעג ףיורעד טָאה טייקנייר עטריר

 עלַא ךָאנ רעטומ ןַײז ןוֿפ סמערָא עקידנטסיירט יד ןיא טור סָאװ ,דניק טקינַײּפעג

 -ידקנ יבר ןַײמ יו .ןָאט טשינ סטכעלש ןייק רעמ ןיוש סע ןָאק רענייק ןעוו ,ןֿפוס

 ןוֿפ רירנָא םעד ןוֿפ ןיבר ןוֿפ בַײל עטקינַײּפעג סָאד ןטיהסיוא טלָאװעג טלָאװ ןומ

 ןדנואוו עקידנעַײרש ענַײז טימ ,ןטקעלֿפַאבמוא ןַא ,םיא ידּכ ,ןגיוא עכעלשטנעמ

 בַײל סָאד רע טָאה ,רעטָאֿפ ןשילמיה םעד ןוֿפ טכיזעגנָא םוצ ןרעֿפטנערעביא

 סיורג טימ ןוא ,קילבנָא סנעמעלַא ןוֿפ ןלױהרַאֿפ ,ךעלַײל ןיא טלקיוװעגנַײא קנילֿפ

 אתורֿבח יד ןוא רע -- ,סעציײלּפ יד ףיוא סע ןעמונעג טײקמורֿפ ןוא טײקטרַאצ

 ,םענייאניא םיא טימ

 -עגסױרַא קנילֿפ םיא ןוא ףוג םעד ןעמונעג ןבָאה יתמר ףסוי ןוא יבר ןַײמ ןוא

 ןוא .ףוג םעד ןגָארטעג ןבָאה יתמר ףסוי ןוא יבר רעד .אתלגלג רעד ןוֿפ ןגָארט

 ןעגנַאגעגכָאנ ןענַײז םהרֿבַא ןב םהרֿבַא ןוא רעגערטרעסַאװ ללה ןוא ינירוק ןועמש

 -- רעבַײװ יד ןוא ,ייז רעטניה ,ןיבר ןוֿפ םידימלּת יד ,רימ ןוא .היוול רעד ךָאנ

 .זדנוא ךָאנ

 םעד ןוֿפ ןטַײז עדייב ףיוא טקַאהעגֿפױא ,סֿברעו-יתש יד ףיוא עטקינַײּפעג יד

 ןבָאה סיֿפ עטֿפמערקעג ערעייז טימ ןוא ,טגנערטשעגנָא ךיז ןבָאה ,תרצנ ןוֿפ ןיבר

 ןֿפױא טרַאּפשעגנָא סעבמָאג ערעייז טימ ןוא ,םיֿפוג ערעייז טנעלעגרעטנוא ייז

 עטצעזעגסורַא ,עסיורג טימ ןבָאה ייז ןוא ,טציטשעגרעטנוא ךיז ייז ןבָאה ץלָאה

 טמוטשרַאֿפ ןענַײז ייז ןוא .תרצנ ןוֿפ ןיבר ןוֿפ היוול רעד ךָאנ טקוקעגכָאנ ןגיוא

 ןעוועג ןעמונרַאֿפ ןענַײז ייז םערָאװ ,םירוסי ענעגייא ערעייז ןיא ןסעגרַאֿפ ,ןרָאװעג

 ,טנעמָאמ םעד ןוֿפ טייקילייה רעד טימ

 ,טַײז ַא ןיא טקוױעגּפָא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד טימ ןַאמטּפיױה רעד וליֿפַא ןוא

 ץרַאה ןַײז זַא ,ןעזעגנָא ךעלרעּפמַײשַאב ןעמ טָאה ןַאמטּפיוה ןוֿפ םינּפ ןֿפױא ןוא

 ,רעסַאװ יו םיא ןיא טייגעצ

 ,טנקלָאװרַאֿפ ןעוועג זיא למיה רעד םערָאװ ,טלַיײאעג רעייז ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ןוא אתלגלג רעד רעטניה טייטש תבש ןוֿפ טכַאנ יד יו ןעזעגסיוא טָאה סע ןוא

 ,קידצ ןוֿפ הרוֿבק רעד וצ זיב ןעמוקנָא ריא טימ טרַאװ

 טָאה ןטרָאג ןיא .טנעָאנ רעד ןיא ןטרָאג ַא טַאהעג טרָאד טָאה יתמר ףסוי ןוא

 ךיא, :טגָאזעג טָאה רע ןוא .לייה ַא ןיא רֿבק ַא ךיז רַאֿפ טײרגעגנָא טַאהעג רע

 ."החונמ ןיא ןירעד ןעּור רע לָאז ,רֿבק ןַײמ ןבעגּפָא קידצ םעד לעוו

 ןוֿפ ןטרָאג ןיא ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ בַײל סָאד ןגָארטעגנַײרַא אתורֿבח יד טָאה

 -ַּפָא ןבָאה רענעמ יד ןוא ,לייה רעד וצ ןגָארטעגוצ םיא ןבָאה ייז ןוא .יתמר ףסוי

 ןוא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא .רֿבק ןקידיײל םעד רעביא ןוֿפ ןייטש םעד טרעליוקעג
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 -ַײּפעג ןוֿפ ףוג םענייר םעד טגײלעגנַײרַא יתמר ףסוי ןוֿפ רֿבק םעד ןיא ןבָאה יז

 םיא טימ רֿבק ןיא טרָאד ךיוא ןבָאה ייז ןוא ,תרצנ ןוֿפ עושי יבר ,קידצ ןטקינ

 -עגֿפױא םיא ןבָאה םיאנוׂש יד עכלעוו ףיוא ,ֿברעו-יתש ןוֿפ ץלָאה סָאד ןבעגעגטימ

 יז ןבָאה ךיוא ןוא ,ץלָאה ןֿפױא טרעווילגעגנָא ןעוועג זיא טולב ןַײז ןוא ,ןגָאלש

 יד ,ןעוועג טּפַאזעגנָא זיא טולב ןַײז רעכלעוו ןיא ,דרע יד טגײלעגנַײרַא טרָאד

 וצ םיא טימ ןעמוק לָאז קידצ ןוֿפ טולב סָאד ידּכ ,ֿברעוייתש םעד םורַא ןוֿפ דרע

 ,לארׂשי-תרוֿבק

 טַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ ,םימׂשב עטוג רצוא ןַײז ןעמונעג טָאה יבר ןַײמ ןוא

 ןיא ןבעגעגנַײרַא םימׂשב יד טָאה רע ןוא ,הרוֿבק רענעגייא ןַײז רַאֿפ טײרגעגנָא

 .יקידצ ןוֿפ טולב סָאד ןוא בַיײל סָאד טרעֿפטנעעגרעביא ןבָאה ייז ואוו ,ןַײרַא רֿבק

 : ןַײרַא רֿבק ןיא ןעירשעגנַײרַא טָאה יבר ןַײמ ןוא

 !אוה רוהט !אוה רוהט !אוה רוהט --

 רֿבק םעד ןעוועג םתוח ןבָאה ןוא קעד ענרענייטש יד ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא

 שדקמ טָאה ןוא רֿבק ןרַאֿפ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יבר ןַײמ ןוא .ריא רעביא

 ,תבש-ֿברע ןעוועג זיא סע לַײװ ,טגָאזעג טשינ רע טָאה דּפסה ןייק .ןעוועג םשה

 רעד ןוֿפ גנַאגסיױא םעד ףיוא ןעמוקנָא ןַײז טימ טרַאװעג טָאה תבש רעד ןוא

 ,טלילאעג רעבירעד ןנָאה רימ ןוא .הדוֿבק

 ןעוועג ןיוש למיה רעד זיא ,לייה רעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא ןענַײז רימ ןעוו ןוא

 ןעוועג ןעגנולשרַאֿפ ןענַײז ייז .סנקלָאװ ענעדָאלעגנָא ,עטכידעג יד ןוֿפ טַײרֿפַאב

 ןבָאה ןעמיוז ערעייז רעמ טשינ ,למיה ןוֿפ שינעֿפיט רעיולב ,רעטכידעג רעד ןיא

 גרעב יד ןוֿפ ןציּפש יד ןוֿפ ןוא .גרעב יד ןוֿפ רעלַײײמ יד ןוֿפ סױרַא טרעבליזעג ךיז

 -ַאב רעד ןיא ,םילשורי ןייק ןזַײרּפשנַײרַא ןביוהעגנָא שדוק-תבש רעד טָאה ּפָארַא

 ,ןוז רעקידנעײגרַאֿפ רעד ןוֿפ ןלַארטש עטצעל יד ןוֿפ גנוטיילג

 ,טלעו רעד רעביא ןעמוקעג זיא החונמ-תבש ַא

 םעד רעביא ןעגנַאגעג שינעלַײא סיורג ןיא ןענַײז רימ ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ןעמוקעגַײברַאֿפ רימ ןענַײז ,טנַאװ-רעיומ רעד עזאּפ ,לסעג ןטרעלעגסיוא ,ןליטש
 םיױבנגַײֿפ רעד טָאה שינרעטצניֿפ רעכעלטכַאנרַאֿפ רעד ןוֿפ ןטָאש ןיא ,םיובנגַײֿפ ַא
 ,ןגָאלשעגוצ םיא ףיוא ןעוועג זיא שטנעמ ַא ןוא ,ֿברעו-יתש ַא יװ טקוקעגסיוא
 ןעניֿפעגוצסױא רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ ןוא .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ןוא
 םױבנגַײֿפ ןוֿפ גַײװצ ןטיירדעגסיוא םעד ףיוא זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא .ךַאז יד
 ! תוירק-שיא הדוהי --- קירטש ַא ףיוא ,רענעגיוצעגסיוא ןַא ,טגנעה

 -נָאהעג ןבעל קילבנגיוא ןייא ףיוא טלעטשענּפָא רָאנ ךיז טָאה יבר ןַײמ ןוא
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא ,םענעג

 טָאה רע ןוא -- .טכַארבעגמוא ךיד טָאה דלודעגמוא ןַײד ,הדוהי ,הדוהי --
 ."ךחאב לוּפי םיכרד שקענו ,עשוי םימת ךלוה, -- :קֹוסּפ םעד םיא ףיוא טנעיילעג
 יד טמירקרַאֿפ סָאװ ,רעד ןוא : ןֿפלָאהעג טרעוו ,געוו ןטכער ןיא טייג סָאװ רעד)
 ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז טָאג -- .(ןַײרַא רעבירג יד ןוֿפ ענייא ןיא טלַאֿפ ,ןגעוו
 ! המשנ ןַײד
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29 
 ,רעמיצ ןַײז ןיא ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ רַאֿפ רימ ןוֿפ טלײצרַאֿפ ןרָאװעג זיא סָאד

 ןעוועג ןיוש זיא סע ... רָאי ןוֿפ גנילירֿפ ןיא ,עשרַאװ ,סַאג-עטרַאּפַאנָאב רעד ףיוא
 -ַארט רעד ןוֿפ לייט ןַײמ ןלײצרַאֿפ טקידנערַאֿפ בָאה ךיא ןעוו ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ,םילשורי ןיא טליּפשעגּפָא ךיז געט-חסּפ ענעי ןיא טָאה עכלעוו ,עטכישעג רעשיג
 ןיא ןגעלעג זיא רע .ןעוועג קנַארק טַײצ רעטצעל רעד ןיא זיא יקסמָאדַאיװ ןַאּפ

 ןַײמ ןוֿפ טנעײלעגסױרַא םיא בָאה ,טעב םַײב .םיא ןבעל קידנציז ,ךיא ןוא .טעב
 בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןוֿפ טנכײצרַאֿפ רעִירֿפוצ טכַאנ ַא טימ בָאה ךיא סָאװ ,ריּפַאּפ
 .ןבעל ןקילָאמַא ןַײמ ןיא ןשינעבעלרעביא ענַײמ ןוֿפ ןעקנעדעג טנַאקעג

 ענעסָאלשרַאֿפ טימ גנולייצרעד ןַײמ ןיא טרעהעגנַײא ךיז טָאה יקסמָאדַאיװ ןַאּפ
 ,טעב ןיא ;טרַאדעגסיוא ,ךַאװש רעייז ןעוועג טַײצ רעטצעל רעד ןיא זיא רע .ןגיוא
 טלוב ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוֿפ ןעלּפַא יד .טעלעקס ַא ןגעלעג זיא ,ןגָאז ןעמ ןָאק
 טיור ,ענעגױצעגכרודַא ןרעדָא טימ ,עכעלקנערק ,עניד יד ןוֿפ ןבױהעגסױרַא
 רעד ןוא ,ןיד זדלַאה ןַײז ,ןלַאֿפעגנַײא ןקַאב ענַײז .ךעלטַײה-ןגיוא ענעדנוצעגנָא
 ןזיולב ןַײז ןיא ךעלטנעוו ערַאד ייווצ יד ןשיווצ ןֿפָאלעגמורַא זיא ּפָאנק-לגרָאג
 ,םערָאֿפ היא ןטלַאהרעד עקיצנייא יד טָאה סָאװ ,זָאנ ןַײז .עמלעב ַא יװ ,זדלַאה
 זיא יז .עקינילדַארג ,עֿפרַאש ,עקיטנַאק ַא ,ןעוועג ךיילב ךעלנייוועגרעסיוא זיא

 טייקצלָאטש טימ טקוקעג טָאה ןוא טיוה רעלעג ךעלקנערק ַא טימ ןעוועג ןגױצַאב |
 ַא ,סױרַא םינּפ םענערָאװעג-ֿבורח ןַײז ןוֿפ טייקכעלרירַאבמוא רעטרילָאזיא ןוא
 ,סױרַא הֿברוח ַא ןוֿפ ףיוא ךיז טביוה סָאװ ,םערָאֿפ רעקיטנַא ןוֿפ לַײז רעצלָאטש
 ןַײז ןוֿפ ףליה רעד טימ טּפעשעג טָאה רע ןכלעוו ,םעטָא רעכַאוװש ןַײז טשינ ןעוו
 יד ןשיווצ ןוֿפ ,טרָאד ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה גנוצ יד סָאװ ,ליומ םענעֿפָא-בלַאה
 רעדָא ,רעמ טשינ טבעל רע זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,סעלסַאי עקידרענייצנָא
 ךעלטַײה יד טנֿפעעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רעבָא טָאה רע .טֿפָאלש רע זַא .תוחּפה-לכל
 ,ןקידנשרָאֿפ ,ןכעלגנירדכרוד ַא טימ ,דמערֿפ טקוקעגנָא ךימ ןוא ןגיוא ענַײז ןוֿפ

 ךיא ןעוו ,טציא ןוא ? תמא ןצנַאג םעד םיא ךיא לײצרַאֿפ יצ : קילב ןכעליורטמוא
 תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד ןוֿפ עידעגַארט רעד ןגעוװ גנולייצרעד ןַײמ טקידנערַאֿפ בָאה
 ךימ ,טנֿפעעג ךעלטַײה-ןגיוא ענַײז רע טָאה ,הקסֿפה ערעגנעל ַא ןטלַאהעגנָא ןוא
 םורב ַא ךָאנרעד ,לַײװ ַא טרַאװעג ,קילב ןכעלקנערק ןַײז טימ ןכָאטשעגכרודַא

 | :ןָאטעג

 זֹונ --
 ,םיא ךיא גערֿפ -- ? ונ סָאװ ---
 ףיוא ןָא קילב ןַײז טדָאל ןוא ךימ רע טגערֿפ --- ? ןעשעג רעטַײװ זיא סָאװ ---

 ןיא ןבילבעגרעביא ןעוועג ךָאנ זיא עכלעוו ,עיגרענע רעטצעל רעד טימ רימ
 ,רענייב עטלַא ענַײז

 סָאװ ,םעד טימ ןעשעג רעטַײװ זיא סע סָאװ ,טרעהעג טשינרָאג וטסָאה ---
 טגערֿפ -- ?טיוט ןַײז ךָאנ םילשורי ןיא "תרצנ ןוֿפ יבר רעד, םיא טסֿפור וד
 .טעב ןַײז ןיא ףיוא ךיז רע טצעז ,גנושַאררעביא ןַײמ וצ ,ןוא רע
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 ,םילשורי ןיא תרצנ ןוֿפ ןיבר םעד טימ ןעשעג רעטַײװ זיא סע סָאװ סָאד --
 טייג סע ןוא -- ,ףרַאש ּפָא םיא ךיא רעֿפטנע -- ,טשינ תוכייש ןייק רימ וצ טָאה
 ןָא טשינרָאג ךימ

 םעד טימ ןלַאֿפעגרָאֿפ זיא סע סָאװ ,טרעהעג טשינרָאג וטסָאה ...רעבָא --
 ןבָאה ןומידקנ יבר ןַײד ןוא יתמר ףסוי יו םעד ךָאנ םילשורי ןיא תרצנ ןוֿפ ןיבר
 ? טשינרָאג ןוֿפ וטסייוו ? טכַארבעג הרוֿבק וצ ןוא ןעמונעגּפָארַא ץַײרק ןוֿפ םיא

 זיא סע סָאװ ,סָאד : לָאמַא ךָאנ ריד גָאז ןוא טגָאזעג ןיוש ריד סע בָאה ךיא --
 .טשינ תוכייש ןייק רימ וצ טָאה ,טיוט ןַײז ךָאנ תרצנ ןוֿפ ןיבר ןטימ ןלַאֿפעגרָאֿפ

 ןעמ טָאה ?םעד ןגעװ ןזַײרק ענַײד ןיא טגָאזעג ןעמ טָאה סָאװ רעבָא --
 ? טרעהעג ןוֿפרעד טשינרָאג

 .ּפָא םיא ךיא רעֿפטנע -- ,טרעהעג ןעמ טָאה סיוועג ---
 .ןעגנול ענַײז ןיא טֿפול קידנּפעשנָא ,ּפָא ץכערק ַא יקסמָאדַאיװ ןַאּפ טיג ?ַאהַא ---

 .רעביא םיא ךיא גערֿפ --- ? ַאהַא סָאװ ---
 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,טרעהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןלײצרַאֿפ טשינ רימ וטסליװ ---

 -- גנערטש ָא ךימ רע טקוק -- !תמא םעד רעבָא ?ןזַײרק ענַײד ןיא טדער
 !ןטלַאהַאב וצ טשינרָאג

 ןטלַאהַאב וצ סָאװ טשינרָאג בָאה ךיא --
 ? םרח ןוֿפ העוֿבש רעד ףיוא ---
 .ּמָא םיא ךיא רעֿפטנע -- !םרח ןוֿפ העוֿבש רעד ףיוא ---
 ?טגָאזעג ןעמ טָאה סָאװ --
 -נַאלק עליטש ,ןזַיײרק עסיוועג ןיא ,םילשורי ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז סע --

 ןזיװַאב ךיז טָאה רע ןוא ,רֿבק ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ זיא תרצנ ןוֿפ יבר רעד זַא ,ןעג
 רעטַײװ ןלָאז ייז סָאװ ,טגָאזעג ייז טָאה רע ןוא ,רעקידעבעל ַא ,םידימלּת ענַײז וצ
 ןיא רעיוא וצ רעיוא ןוֿפ ןעגנַאגעגמורַא ןעגנַאלק יד-טָא ןענַײז טשרעוצ .ןוט
 לָאמַא סָאװ תולוק יד ןבָאה זַײװכעלסיב רעבָא ,רעגנעהנָא ענַײז ןשיווצ דוס סיורג
 ןַײז ַיײב ןיבר רעייז ןיא טביולגעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא --- ,טרעטײרברַאֿפ רעמ ךיז
 ןוא סאתורֿבח טעדנירגעג ןבָאה ייז ןוא ,ןעלמַאז וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןבעל
 עקַאט זיא תרצנ ןוֿפ יבר רעד זַא ,רעכעה לָאמַא סָאװ ןעגנַאלק יד טײרּפשרַאֿפ
 דלַאב טעװ רע רעבָא ,למיה ןיא טָאג טימ ךיז טניֿפעג רעכלעוו ,חישמ רעד ןעוועג

 -ממ יד ןביױהוצנָא ןוא עקידעבעל יד ןטּפשמ וצ ידּכ ,דרע רעד ףיוא ןעמוקּפָארַא
 יד ןֿפורעג ןעמ טָאה ,םעד ןיא טביולגעג ןבָאה עכלעוו ,יד .םימש-לש-תלש
 ."םייחישמ,

 !ליֿפ ןעוועג ייז ןענַײז ---

 עקינייא .טימרעד טריסערעטניא טשינ ךיז בָאה ךיא ,ןסיוו טשינ ןעק ךיא --
 -עגנָא ךיוא ןבָאה זַײרק םענעגייא ןַײמ ןוֿפ עקינייא .טנעקעג ךיא בָאה יז ןוֿפ
 סוֿפור דנַײרֿפ ןַײמ : םיחישמ יד ןוֿפ ,עטקעס רעדָא ,הליהק רעַײנ רעד וצ טרעה
 ךיוא ,ךיז טכוד ,ןוא םהרֿבא"ב םהרֿבא רג רעד ,רדנסכלא רעדורב ןַײז טימ
 ' ,רעכיז ףיוא רעבָא סייוו ךיא .ןגָאז טשינ ךיא ןָאק סיוועג ףיוא -- ,יתמר ףסוי
 -רעסַאװ רעד ללה טשינ ךיוא ,ייז וצ טרעהעג טשינ טָאה ןומידקנ יבר ןַײמ זַא
 .טשינ ךיא סייוו ינירוק ןועמש ןגעוו .רעגערט

 ןַאֿפ רעד ךימ טגערֿפ -- ?טֿפדורעג ייז ריא טָאה ---
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 סָאד זיא סָאװ ? סָאװרַאֿפ -- טרעדנואוורַאֿפ ,רעביא ךיא גערֿפ ?טֿפדורעג ---
 דנַײרֿפ ןַײמ ? ןֿפדור ייז ןלָאז רימ זַא ,זדנוא ןוא ייז ןשיווצ קוליח ַא רַאֿפ ןעוועג
 ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,רעטעּפש ךיוא דימלּת סניבר ןַײמ ןבילבעג זיא סוֿפור
 ענַײז ןַײרַא שדקמ-תיב ןיא זדנוא טימ ןעגנַאגעג רע זיא ,רעַירֿפ יו .יחישמ
 ,תוליֿפּת עבלעזיד טגָאזעג ןבָאה רימ .ערעדנַא יד ךיוא ױזַא ,ןעגנערב תונברק
 טרַאװרעד ןבָאה רימ .חישמ ןוֿפ ןעמוק סָאד טנָאמרעד רימ ןבָאה גָאט ןדעי ןוא
 ,טסואוועג טשינ ןבָאה ,רימ יוװ ,ייז םערָאװ .ןעמוק לָאז רע ,גָאט-וצ-גָאט ןוֿפ
 גָאט ןדעי טרַאװעגסיוא םיא ןבָאה ,רימ יו ,ייז ןוא ,ןעמוק טעװו חישמ ןעוו
 ,רימ יוװ ,ייז ןוא ;ןעמוק לָאז רֶע זַא ,גָאט ןוֿפ טונימ עדעי ןוא העש עדעי ןוא
 קילבנגיוא ןדעי חישמ ןטלייװרעדסיוא ןַײז ןקיש ןָאק טָאג זַא ,טגָאזעג ןבָאה
 וצ ןחישמ טײרבעגנָא ןַײז קידנעטש רימ ןזומ םעד ךרוד --- ,ןזיילוצסיוא זדנוא
 יד ןענַײז שינעקנעב סָאד ןוא גנונעֿפָאה יד ,ןטרַאװ סָאד םערָאװ :ןענעגעגַאב
 ןוא ייז ןשיװצ קוליח רעקיצנייא רעד .הנומא יד ןָא ןבַײרט עכלעוו ,ןלַאװק
 לָאמנייא ןיוש זיא חישמ זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא זדנוא
 :טגָאזעג ןבָאה רימ ןוא ,ןעמוקקירוצ רעדיו טעװ ןוא דרע רעד ףיוא ןעוועג
 טשינ ךָאנ זיא טלעוו יד ןוא ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ זַא ,ןַײז סע ןעק ױזַא יו
 ןודז-תוכלמ סָאד ןוא ,תועשר טימ לוֿפ ךָאנ ןענַײז ןשטנעמ יד ןוא ,טזיילעגסיוא
 טש רע טעװ חישמ זַא ,טביולגעג ןבָאה רימ ?דרע רעד רעביא ךָאנ טשרעה
 !ןעמוקקירוצ טעוו חישמ :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןעמוק

 ! ןינע ןקיטכיוװ ַאזַא ןגעוו ךַײא ןשיווצ תוקולחמ ןייק ןעוועג טשינרָאג ןענַיײז --
 םישרדמ-יתב ערעזדנוא ןיא ןינע םעד ןגעוו תוקולחמ ןעוועג ןענַײז יאדווַא ---

 רעבָא .ףיוה-שדקמ-תיב ןֿפיױא ךיוא לָאמלייט ,תויסנכ-יתב ערעזדנוא ןיא ןוא
 תועד-יקוליח ןעוועג ןענַײז סע יװ .,זדנוא ןשיווצ תוקולחמ ןעוועג ןענַײז סָאד
 טרעהעג ןבָאה עלַא רימ רעבָא ,םינינע עזעיגילער ערעדנַא ןיא זדנוא ןשיווצ
 ,טָאג ןוֿפ הליהק רעקילייה ןייא וצ

 ןוא ךַײא ןשיווצ ןינע םעד בילוצ ןעוועג טשינ זיא גנוטלַאּפש ןייק ןוא --
 ? םייחישמ יד

 ךיז ןָאק ןוא קנעדעג ךיא יװ טַײװ ױזַא טשינ ןוא טַײצ ןַײמ ןיא טשינ ---
 ,טבעלעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,טַײצ רעד ןוֿפ ןענַאמרעד

 ?ןנח"-ינב יד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא --
 ןב ןנחוי ןבר רעכלעוו טימ ,הללק יד ייז ףיוא ןרָאװעג םייוקמ זיא סע --

 ןענַײז ,םיקודצ יד ,ערעייז ײטרַאּפ עצנַאג יד יװ ,ייז : ןטלָאשרַאֿפ יז טָאה יאכז
 סָאד ןוא .ייז ןוֿפ ןבילבעג טשינ זיא רכז ןייק ,לארׂשי ןיא ןרָאװעג טקעמעגסיוא
 זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד .ןּפיל יד ףיוא הללק ַא טימ טנָאמרעד טרעוו ןנח ןוֿפ זיוה
 -ינב יד יוװ ןענַײז ןנח-ינב יד; --- ,םילשורי ןיא קלָאֿפ םעד ַײב ןעגנַאגעגמורַא
 ,גָאט ןקיטנַײה םוצ זיב ייז וצ טּפעלקעגוצ ךיז טָאה -- ,"ילע

 ? ןנח"ןב-ןנח דנַײרֿפ ןַײמ טימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןגָאז טשינ רימ וטסנָאק ןוא --
 רעד ,רע יו םעדכָאנ .הער-היח ַא וצ ןסקַאוװעגסיױוא זיא סָאד ? רעד ,ָא --

 טֿפדורעג רע טָאה ,לודג'ןהּכ ןרעוו וצ עיציבמַא ןַײז טכיירגרעד טָאה ,רעטצעל
 ֿבקעי קידצ םעד טכַארבעגמוא טָאה רע יװ רעבָא םעדכָאנ .םימכח-ידימלּת יד
 ןעוועג זיא סָאװ ,ףסוי-ןב עושי ןיבר ןטקינַײּפעג םעד ןוֿפ רעדורב םעד ,ףסוי-ןב
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 ,ןרָאװעג טכַארבעגֿפױא ױזַא םיוֿפוס יד ןוא םימכח יד ןענַײז ,םייחישמ יד ןוֿפ
 ןגעקטנַא ןעגנַאגעג וליֿפַא ןענַײז ייז -- ,גינעק םוצ םיחילש טקישעג ןבָאה ייז זַא
 ,טורעג טשינ ןבָאה ייז ןוא -- ,סוניבלַא רָאטַארוקָארּפ ןקידנעמוקנָא ,טעַײנ םעד
 בילוצ טמַא ןַײז ןוֿפ טצעזעגרעטנורַא טשינ םיא טָאה ַאּפירגַא גינעק ןענַאװ זיב
 ןדנואוושרַאֿפ ןוא ןרָאװעג טקעמעגסיוא ןנח-ינב יד ןענַײז םיא טימ .דרָאמ םעד
 ןעילב לָאז קידצ רעד ןוא םיעשר עלַא ןייג ןרױלרַאֿפ ןלָאז ױזַא ןוא .לארׂשי ןוֿפ
 ,דייר ענַײמ טקידנערַאֿפ ךיא בָאה --- !םיובלטייט ַא יו

 ,ןגיוא ענַײז קירוצ טכַאמרַאֿפ טָאה רע .ןרָאװעג ליטש זיא יקסמָאדיװ ןַאֿפ
 .טכַארטרַאֿפ ךיז ןוא ,טעב ןַײז ףיוא קידנציז

 זיא סָאװ --- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,ךיד ןגערֿפ וצ רימ ביולרעד טציא --
 ? ןיקסמָאדַאיװ ןַאּפ טימ ןרָאװעג

 ,גנוניוטש טימ ךימ רע טגערֿפ --- ?יקטמָאלַאיװ ןַאּפ ַא רַאֿפ סָאװ ---
 ,ךַײלג ךיז ךיא טכיררַאֿפ -- ,סוילענרָאק ןומגה םעד ,ןיימ ךיא ---

 ,םערָא ןַײמ ןיא טּפינקעגנַײא ךיז ,גנַאװצ ַא יװ ,טָאה טסיױֿפ רעטלַאקדזַײא ןַא
 רימ טָאה רע .רעגניֿפ עקידרענייב ןוֿפ םעלק םעד טימ טסעֿפ ןטלַאהעג ךימ
 ; קילב ןדליוו ,ןכעלגנירדכרוד ַא טימ ןַײרַא םינּפ ןיא טקוקעג

 ,ןטכענ ןעוועג ןיב ךיא יוװ ,טנַײה ָאד ןיב ךיא ? ךימ טימ ןעשעג זיא סָאװ --
 / ,קידנעטש ןעוועג ןיב ךיא יו

 ןוֿפ טדער ןַאּפ רעד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןענַאטשרַאֿפ טשינ םיא בָאה ךיא
 רעד ןוא .גנורעדנואוורַאֿפ ,עגַארֿפ ַא ןייטש טזומעג טָאה קילב ןַײמ ןיא .געוו
 ןַײז טימ קידנלַאֿפקירוצ ,םיטש רעטרינגיזער ַא טימ טרעֿפטנעעג רימ טָאה ןַאּפ
 : ןשיק ןַײז ףיוא ּפָאק

 ,ןַײז וצ ןטלָאשרַאֿפ ךימ טָאה רע --

 ,ליטש טגערֿפעג ךיא בָאה -- ? רעוו --

 !ץַײרק ןֿפױא רעד !רע --

 ! תרצנ ןוֿפ יבר רעד --

 .ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! תרצנ ןוֿפ חישמ רעד --
 ? סע טסביולג וד --

 .ןבעגוצ טלָאװעג טשינ רָאנ סע בָאה ךיא .טביולגעג קידנעטש סע בָאה ךיא --
 ? ךָאד ןוא ---

 סע זומ ךיא ,טסײטשרַאֿפ וד .ןבעגוצ סע זומ ךיא ,וצ סע ךיא ביג ךָאד ןוא ---
 טָאה --- ! סע זומ ךיא .ןיב ךיא סָאװ ץלַא ןגעק ,רוטַאנ ןַײמ ןגעק ,ןליוו ןַײמ ןגעק
 ,עמיטש רעזייב ,רעקידלכרָאכ ַא טימ ןעירשעג טעמּכ רע

 ? וצרעד ךיד טיינ רעוו --

 טכַאמרַאֿפ ןוא ,גנוגערֿפױא ןוֿפ ךַאװש טרעֿפטנעעג רע טָאה -- !רע --
 .ךעלדעל-ןגיוא ענַײז

 טשינ םיא בָאה ךיא ,תוֿבשחמ ענַײז ןיא ןַאּפ םעד טזָאלעגרעביא בָאה ךיא
 טריֿפעג טָאה רע סָאװ ,המחלמ יד טלגיּפשענּפָא ךיז טָאה םינּפ ןַײז ןיא .טקעוועג
 ןגיוא יד טנֿפעעגֿפױא טָאה רע :טגיזַאב ךיז רע טָאה ףוס םוצ .טונימ יד ךיז טימ
 טָאה רע :רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןוא .קידהענכה ,ךַאװש טקוקעגנָא ךימ ןוא
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 טכַאמעג ךיז בָאה ךיא .טײקכַאװש ןַײז טימ רימ רַאֿפ טמעשעג טשינרָאג ךיז
 : טגָאזעג ןוא ןזָאלרַאֿפ טלָאװעג םיא בָאה ךיא .קידנעעז-טשינ

 ,טעּפש זיא סע .רימ רַאֿפ טַײצ זיא סע ---
 יןזָאלרַאֿפ ךימ וטסליוו ואוו ? ןייג וטסליוו ןיהואוו ---
 םינּפ ןַײז ףיוא ןוא ,טנעה ענַײז רימ וצ טקערטשעגסיוא טָאה ןַאּפ רעד ןוא

 .ןשטנעמ ןכַאװש ַא ןוֿפ ענימ עקידנטעב ַא ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה
 ? ךַײא טימ זיא סָאװ ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ---
 ,?יקסמָאדַאיװ ןַאּפ , ןֿפור טזָאלעג ךיז טָאה רע :טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא)
 לוטש רעד ףיוא ןציז ןבַײלב לָאז ךיא ,טנַאה רעד טימ ןזיוװעגנָא רימ טָאה רע

 .טצעזעגקעווַא ךיז קידנגנַײװש בָאה ךיא .םיא ןבעל
 "עג רע טָאה -- !טגיזַאב ךימ טָאה רע .םיא ןגעק טֿפמעקעג בָאה ךיא --- ,

 ןוא ּפָאט ַא ןָא טמענ ןעמ יװ ,ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע --- ךיז וצ יוװ ױזַא טדער
 םיא ןגעק טרעװעג ךיז בָאה ךיא ,ןכָארבעצ ךימ טָאה רע .םיא טכערבעצ ןעמ
 ךיז בָאה ךיא .ךָאװש רעוו ךיא זַא ,טליֿפעג בָאה ךיא .טונימ רעטצעל רעד וצ זיב
 ןַײז .ןגיזַאב ךימ טעו רע ,טסואוועג בָאה ךיא .קילב ןַײז ןדַיײמוצסיױא טימעג
 -רַאֿפ ןוא ,רימ ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה ,ןכָאטשעגכרודַא ךימ טָאה קילב רעדעי
 ןַײמ ןצלָאמשעצ ,השורי ןַײמ ןוֿפ ,רעטקַארַאכ ןַײמ ןוֿפ ייבעג ןצנַאג םעד טעטכינ
 -עצ רע יו ,טליֿפעג בָאה ךיא .ץנעסע ןַײמ ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ןסירעגסיוא ,רוטַאנ
 גנוקריוו ןַײז ןטכינרַאֿפ וצ ידּכ .ךימ טמערוֿפ ,רעביא ךימ טסיג ,ךימ טצלעמש
 -עג טָאה רע ןעוו ןוא .ןיב ךיא יװ ןַײז רעטכעלש טלָאװעג ךיא בָאה ,רימ ףיוא

 ,גיסע ןיא טקיײװעגנַײא ,םָאװש ַא ןעמונעג ךיא בָאה ,ץיײרק ןֿפױא רעסַאװ ןטעב
 ,ךימ טקַאּפעג ,טקַאּפעג ךימ רע טָאה לָאמטסנעד .ליומ ןַײז וצ םיא טגנַאלרעד ןוא
 טמיילעג ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ,רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןברק ןַײז בייל ַא יו
 ענַײז וצ טגײלעגקעװַא ךימ ןוא רעדילג ענַײמ ןדנובעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןדעי
 ,תוחוּכ ענַיײמ רימ ןיא טלמַאזעג בָאה ךיא ,טלּפַאצעג ךָאנ ךיז בָאה ךיא רעבָא .סיֿפ
 ןקוק ,ןביײהֿפױא ךיז טווװאורּפעג ,טולב ןַײמ ןוֿפ תושורי יד ףליה וצ ןֿפורעג בָאה
 -טולב ענַײז .ןעשעג סָאװ סעּפע זיא לָאמטסנעד רעבָא .ןַײרַא םינּפ ןיא ךַײלג םיא
 יד .ןעגנַאֿפעג ןעמונעג קילב ןַײמ ןבָאה ךעלטַײה-ןגיוא ענעגיובעגסיוא ,עטיור
 ןענַײז ,ךעלטַײה יד רעטנוא ןוֿפ טקוקעגסיױרַא ןבָאה סָאװ ןגיוא יד ןוֿפ ןעלּפַא
 יז ןוא ,ךעלרעדָא-טולב ןוֿפ בעוועג ַא טימ ןגיױצעגכרודַא רָאנ ,סַײװ ,סַײװ ןעוועג
 טגעװַאב טָאה רע .םיא ןבעל ןטלַאהעגטסעֿפ ךימ רענייטש-ףושיּכ ייווצ יוװ ןבָאה
 ןוֿפ, :ליומ ןַײז ןוֿפ ןײגסױרַא רעטרעוװ יד טרעהעג בָאה ךיא ןוא ןּפיל ענַײז
 ןכַאמ-קזוח טוװאורּפעג ךָאנ בָאה ךיא -- "*!קנַארטעג ןַײד ןַײז גיסע לָאז ןָא טנַײה
 ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז טוואורּפעג ךיא בָאה טָאּפש ןוא רעטכעלעג טימ .דייר יד סיוא
 ךיא רע ,ךָאנ ךיא ביג רעמָאט ,טציא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .קירטש ענַײז
 ,םיטש רעקידנכַאל ַא טימ טגערֿפעג םיא בָאה ךיא ןוא .קיבייא ףיוא ןטלָאשרַאֿפ
 קנַארטעג ןַײמ טעװ ןעווע :טנייװעג ןיוש טָאה ץרַאה ןַײמ ןיא םיטש יד ןעוו
 טָאה -- ,"ןלַאֿפנַײרַא רעכעב ןַײד ןיא טעוו רערט ןַײמ ןעוו;, -- *? ןרעוװ רעסַאװ
 .רימ ןוֿפ קילב ןַײז ןוטעגּפָא ןוא טרעֿפטנעעג רימ רע

 -עג בָאה ןוא טָאּפש ןַײמ ךרוד ןעװעטַאר ךיז טוואורּפעג רעטַײװ בָאה ךיא,
 טָאה סע ."ןיילַא ךיז ףלעה ,ןדִיי יד ןוֿפ ךלמ רעד טסיב וד ןעוו, : םיא וצ טגָאז
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 ,רימ וצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעװ יד :ןֿפלָאהעג טשינרָאג ןיוש רעכָא

 יז ןהֿפרׂשרַאֿפ ןָא לָאמטסנעד ןוֿפ ןוא ,ןרָאװעג קנַארטעג ןקידרעַײֿפ א וצ ןענַײז

 .טשינ החוגמ ןייק בָאה ךיא ןוא ץרַאה ןַײמ

 -געוו רעד ףיוא זיא סָאװ ,שיֿפ ַא יו ןיב ךיא רעבָא ,םיא ןגעק ךיז רעוװ ךיא,

 וצ טלקעהעגנָא זיא רע רעבָא ,ךיז טלּפַאצ ןוא ךיז טֿפרַאװ רע :טּפַאכעג עקט

 .םיא וצ טלקעהעגנָא ךיא ןיב ױזַא ןוא ,קירטש רעד

 ,םיא רַאֿפ טרעטיצ ץרַאה ןַײמ רעבָא .תוללק טימ טיש ןוא טּכַאל ליומ ןַײמ,

 ,ךימ טגלָאֿפרַאֿפ ,רימ ןיא טרעבגעעגנַײא טָאה רע סָאװ ,קילב רעטצעל ןַײז

 ךיז ןעַײרֿפַאב וצ .םיא ןגעק ןקינעּפשרעדיװ זומ ךיא .ךָאנ קידנעטש רימ טייג

 ןַײמ ןיא ךיז עװעטַאר ,ךיז עװעטַאר ךיא .סיעכהל וצ םיא ץלַא ךיא וט ,םיא ןוֿפ

 .םיא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טשינ ךיז ןָאק ןוא םיא ןגעק ףמַאק

 ךיא בָאה םילוגלג עלַא ןיא ןוא ,לוגלג וצ לוגלג ןוֿפ ךיא גָארט ױזַא ןוא;

 טשינ ךיז ןָאק ןוא םיא ןוֿפ ךיז סַײר ןוא ךיז סַײר ךיא ,םיא טימ טלגנַארעג ךיז

 ןַײז טשינ ךיוא ךיא ןָאק םיא ןָא ןוא ןַײז טשינ ךיא ןָאק םיא טימ .ןסַײרּפָא

 גיסע .רימ ןיא ןַײרַא םענ ךיא סָאװ ,ץלַא -- גיסע .גיסע זיא קנַארטעג ןַײמ,

 ןרָאלק םעד ךָאנ ױזַא ךָאד קנעב ךיא ןוא .רימ ןוֿפ סיױרַא ביג ךיא סָאװ ,ץלַא --

 זַא ןיב ךיא ! רעסַאװ ןרעוו קירוצ קנַארטעג ןַײמ טעוװ ןעוו ,ָא ;ךַײט ןוֿפ רעסַאוו

 ?ףימ ףיוא תונמחר בָאה ,טָאג ,ָא ,דימ

 ,ןיינ --- ,ןגיוא סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןיא .ןעשעג סָאװ סעּטע זיא לָאמטסנעד ןוא

 סיקסמָאדַאיװ ןַאּפ ןיא -- ,ןעוועג ױזַא ךָאד זיא סע רעכָא ,ןביולג וצ טשינ זיא סע

 ןּפסָאנק עטלקיװטנַא קרַאטש יװ ,סנּפָארט עלוֿפ ,טצירּפשעג ןרעױט ןבָאה ןגיוא

 טימעג ךיז רע טָאה קילבנגיוא ןטשרע ןיא .ןרערט עלוֿפ ,ךעלעמילב-ןקלענ ןוֿפ

 ךיוא .לברַא ןטימ ןשיװּפָא ייז טװאורּפעג טָאה רע .רימ ןוֿפ ןלעטשרַאֿפ וצ ייז

 טנערבעג טָאה סָאװ ,ּפמָאל ןֿפױא ,טַײז א ןיא טשרמולּכ טקוקרַאֿפ ךיז בָאה ךיא

 טשרעוצ .ןעזעג סָאװ סעּפע בָאה ךיא זַא ,ןעניימ טשינ לָאז רע ,שיט ןַײז ףיוא

 רעד יו ,םורב ַא ןעמוקעגסירַא ליומ קידרענײצנָא ,ךַאװש ןַײז ןוֿפ ךָאנ זיא

 ןַײז ןיא ןבעגעגרעטנוא ךיז רע טָאה רעבָא דלַאב .הללק ַא ןוֿפ בױהנָא טַיײב םורב

 ןוֿפ ןשטיינק יד ןיא ןלַאֿפ ןגיוא ענַײז סיוא ןרערט יד טריגגיזער טזָאלעג ,ףמַאק

 ךיז ןעמעש וצ טשינרָאג .רימ רַאֿפ ןֿפָא ,ןקַאב ענַײז ףיוא טיוה רעלעגיסקַאװ רעד

 ,רימ רַאֿפ

 -- .דרע רעד ףיוא ןעשעג ןלָאז ןליו ןַײז ןוא למיה ןיא דוֿבּכ סטָאג --

 ,טלמרומעג ןּפיל ענַײז ןבָאה

 רעַײא ןיא ןעמוקעג זיא רערט ןַײז ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ ,יקסמָאדַאיװ ןַאּפ --

 ,דײרֿפ טימ ןֿפורעגסיױא ךיא בָאה -- ,ןַײרַא סוּכ

 -בלַאה ןַײז סיוא קילב ןגנערטש ַא ןעגנערבוצסױרַא טימעג ךָאנ ךיז טָאה רע

 ענַײז רָאנ ןעגנולעג טשינ ןיוש םיא זיא סע רעבָא ,גיוא ןשָאלעגסיוא ,ןלַאֿפעג

 :ליטש רעד ןיא רימ ףיוא המוערת ַא טלמרומעג ךָאנ ןבָאה ןּפיל

 ?יקטמָאדַאיװ ןַאּפ א רַאֿפ סָאװ ---

 .טרעסעברַאֿפ ךיא בָאה --- .םילשורי ןוֿפ ןומגה --

 .טלמרומעג ןפיל ענַײז ןבָאה --- ,םילשורי ןוֿפ ןומגה ---

 :סיױרַא ףָאלש םעד סיוא רימ וצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה ןגייווש עלַײװ ַא ךָאנ
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 ןשיװצ ,ףיוה-שדקמ-תיב ןיא ,טרָאד ןעשעג לָאמטסנעד סָאד זיא סָאװ ---

 זַא ,טגָאזעג רימ ךָאד טָאה ןעמ ?גָאט ןטצעל םעד ןיא םינבר ערעַײא ןוא םיא

 ןַא וצ ןעמוקעג ןענַײז ןוא ךיז ןשיוצ ןכילגעגסיוא טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה יז

 ירערעַײא הווצמ רעטסקיטכיוו ןוא רעטשרע רעד חוּכמ שינעײטשרַאֿפנײא

 ןענַאטשרַאֿפנײא ןעוועג ןענַײז תרצנ ןוֿפ יבר רעד ןוא םישורּפ יד ,ָאי --

 "יד ץלַא רעבָא ,ריא ךָאנ דלַאב ןוא טָאג וצ עביל יד זיא הווצמ עטשרע יד זַא

 ךיז ןטלַאה תודוסי ייווצ יד ףיוא .רֿבח ןַײד וצ עביל ןוֿפ הווצמ יד זיא ,עבלעז

 .ןביולג ןכעלשטנעמ ןוֿפ ןלַײז עטסקיטכיוו 'יד

 ?ןעשעג זיא סָאװ ןוא ,ונ ---

 .ןינע רעדנַא ןַא בילוצ ןעגנַאגעצ ךיז ןעניײז ייז ---

 ןכַײלגסױא טשינ ךיז ריא טנָאק לָאמ ןייק .ױזַא ךיײא טימ סע זיא קידנעטש --

 טשינ טשרע לָאמטסנעד ריא טנעז ,ןענַאטשרַאֿפנַײא לָאמַא וליֿפַא ןיוש ריא טנעז

 .ךעלעדִיי ,ןײטשרַאֿפ ךַײא ןָאק רעוװ .ןענַאטשרַאֿפנַײא

 רע ןזיא דלַאב .זדנוא ןגעק ףרואוורָאֿפ רעטצעל ןַײז ןעוועג זיא סָאד ןוא

 .ןרָאװעג ליטש

 .רענַײמ ןיא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןַײז .טעב ןַײז ַײב ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 .ןֿפָא ןעוועג ךָאנ ןענַײז ןגיוא ענַײז רעבָא .טלַאקדזַײא ןעוועג ןיוש זיא יז

 עקרַאטש עגנוי יד ןסַײרנַײרַא ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה רעטצנעֿפ םעד ךרוד

 ,ןלַארטש-ןגרָאמ עִירֿפ יד .גָאט-רעמוז ןקידנעַילב ַא ןוֿפ ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש

 -ניר םעד ,עניציֿפָא רעד ןוֿפ טנַאװ עכיוה יד ןזַײרּפשכרודַא טזומעג ןבָאה עכלעוו

 ,עטבעװרַאֿפ סבעװניּפש טימ יו ,עטקעדרַאֿפ-ביוטש יד ןוא זיוה ןרַאֿפ ,קָאטש

 ןוֿפ ,עזַײר רעגנַאל רעד ןוֿפ דימ .וצ טעב ןַײז וצ טכיירגרעד ךָאד ןבָאה ,רעטצנעֿפ

 "עג ךָאד ןלַארטש יד ןבָאה ,ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,תועינמ ליֿפ יד

 .ןוז רעד ןוֿפ הכרב יד ןוא טײקמערַאװ יד ךיז טימ ןגָארט

 -עגנָא ןבָאה ןּפיל ענַײז .ןעוועג ןֿפָא ןענַײז ןגיוא ענַײז .טבעלעג ךָאנ טָאה רע

 'רעביא .ןוז רעד ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,ןגעװַאב ךיז ןביוה

 יו ,טייקילעזקילג עקידרעכיז ,עטקיאורַאב ַא ןליּפש ןבױהעגנָא טָאה םינּפ ןַײז

 גערב ןשימייה םוצ ךיז טרעטנענרעד רע ןעוו ,ןַאטיּפַאק ַא ןוֿפ םינּפ םעד רעביא

 .עזַײר-םי רעקידמערוטש ַא ךָאנ
 -ַאב ךַאװש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןּפיל ענַײז וצ רעוא ןַײמ טגיינעגוצ בָאה ךיא

 :רעטרעוװ עטצעל ענַײז טרעהעג רָאלק בָאה ךיא ןוא ,טגעוו
 .*! המשנ רעקידניז ןַײמ ףיוא תונמחר בָאה ,טָאג ---,
 סע יו ,ןרָאװעג טרענײטשרַאֿפ זיא םינּפ ןַײז ןוא -- ךיז טקערטשעגסיוא

 .ןײבנֿפלע ןטלַא ,ןלעג ,ןלעדייא סיוא ןעוועג טצינשעג טלָאװ
 ,עלעמילב ןעמוקעגנַײרַא זיא ,טמערַאװעצ ךיז טָאה ןוז יד ןעוו ,רעטעּפש

 -נגעק ,עניציֿפָא רעד ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,לרעטכעט סרעדַײנש ןשידִיי םעד
 "עג ,טזָאלעצ ןענַײז ןקָאל עגנַאל ,עצרַאװש עריא .רעטצנעֿפ סנַאּפ םעד רעביא

 םעניד ,ןגנוי ריא ,למינּפ ריא רעביא טנורש ריא ןוֿפ ךיז ןלַאֿפעצ ןוא ,ןשַאוװ
 ,שירֿפ ,ןיילק -- ןגיוא עריא .לסקַא עשרעדניק-קידרעטיצ ,עניד ןוא לזדלעה
 טָאה יז סָאװ ,ףָאלש ןוֿפ ןעוועג טּפעלקרַאֿפ ךָאנ ןטלָאװ ייז יו ,טנֿפעעג ייז םיוק

 ןצנַאג ןיא ןעוועג טשינ זיא לדיילק ריא .טּפַאכעגֿפױא םיא ןוֿפ סָאװרָאנ ךיז
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 ,עגיד עריא .ןסע ןקיטכענ ןוֿפ ןרוּפש ןגָארטעג ךָאנ טָאה לצריש ריא ןוא רעביוז
 ץטמירקעגסיוא ,עסיורג וצ ןיא טקעטשעג ןבָאה ךעלסיֿפ עטעקַאנ ,עשרעדניק
 ,עלעג לסיורטש ַא ןטלַאהעג יז טָאה טנַאה ריא ןיא .םענעסקַאװרעד ַא ןוֿפ ךיש
 ַא טימ טגָאזעג טָאה יז ןוא .ךעלמילבידלעֿפ עטלַא-גָאט ַא ,עטקלעװרַאֿפ-בלַאה
 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ,רַאטַאק ןשינָארכ ַא ןוֿפ טמוק סָאװ ,לזענ טגײלרַאֿפ
 :עשרַאװ ןיא טײקמערָא רעשידיי רעד ןוֿפ רעדניק יד

 -מילב טקילֿפעג ךיא בָאה ,תורֿבקה-תיב ןשידִיי ןֿפױא ןעוועג ןענַײז רימ ---
 ,ןַאּפ ןקנַארק םוצ ןגָארטנַײרַא ייז לָאז ךיא ,ןסייהעג ישעמַאמ יד רימ טָאה ,.ךעל

 -ךלעֿפ עשידִיי לטניב עטקלעװרַאֿפ-בלַאה ,עמערָא סָאד ןעמונעג בָאה ךיא
 ןוֿפ ץרַאה ןטליטשעגנַײא ,ןטקיאורַאב םעד ףיוא טגײלעגֿפױרַא ןוא ךעלמילכ
 ,יקסמָאדַאיװ ןַאט
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